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[ Saracoğla Belgraddan ayrılırken mülıim beyanatta bulundu J 

B anlar u .. n il har in oetin 
teeril elerin en uzak bulunacak 

Hariciye Vekilimiz 
bugiin Nişle Yugoslav 
Başvekilile göriişiiyor 
Belgrad konferansı mesaisini bitirdi 

Saracotlu konsey namına Klselvanofla 
Sof7ada J'&Di hlr görii,mede bulunacak 

•ıgrü iıtcuyogda Y"fOllau Boplcili, Ymaan Baf*kili G~T<tl JıfetabC!a, 

H•rids/e Vekilimiz ve l'T1goılav Hariciye Vekili bir aTada 

RESMİ TEBLiG-···" 
~ alkanlarda 

.. 

ba.rsş, nizam 
1 ve emniyet 
1 IW.,..1 4 ( A.A.) - B.llıan lııinlallMI laalılnntl11 .,,.m.ıt1.1H t.Mii 
• nevedilmiftir ı • :"'r' 

Daimi lıonNy G..ının .,.,,.inli ,,. itimatl Hrici bir hao11 içimle YllP
ıdrlan •öriit lfUltiai llf'liula'i ,.,,..,.,,,,..,. ittilalıla miifa/aede oe tahl
line imWn Hrn1iflir ı 

I - Diri tlevlelin doftı-ceıuı6 Aorapaıntla IHırıf, nhani N ... 
ni)Win mahalas .. u11laii rtlifl.,elt menlaatı.ri, (Devama Sa. 1 te 

\. ......... 1 ·-··----..... -----·-·· ------·----·· .... ···········--··--'"' 

Finler dün de 5 Sovyet 
taarruzunu püskürttüler 

. Belgrad .f (Hususi muhabirimiz ·ıdött hariciye D&'Zll'ınıD müşterek im - Jl#;lr. Resmi tebliğ. konsey reisi Roman
clen, telefonla) - Balkan antantı koı.- zalarmı tqıyan resmi bir tebliğin ilet" ,. hariciye nazırı Gafenko tarafmdaa o- Dün Fin tehirleri Ozerinde uçan 400 Sovyet 
seyı bugün son toplantısını yapmıf ve rini milteakıb. mesaisine nihayet ver- (Devamı 8 inci sayfada) tayyaresi tarafından 1.000 kadar 

C Tol vergisi ve kadınlar :J 
Çalışan kadınlar yol 

vergisinin çalışmıyanlara 
da teşmilini istiyorlar Roma 4 - D. N. B. ajansı bildiriyor: 

Yugoslav ve Rumen hariciye nazırllın-
nın nutuldanndan istintac edildill Vf'Ç -

Bel d. ..ı çalıcan bir kadın: " Bana kalsa gelirinin hue Balkan memıetetıerının bant aztm.. e ıye•e Y Jeri ve Romanyanın Macarı.taa ve Bal • 
yelunda olmasından dolayı evlenmiyen prlstan ue oıan mtınaseıtetler1ıılıı ID\ll • 

ı nisini iki misili alınm di•or lihane bir sqrette haW 31'Zl1IU ttaıy9da 
bayanlardan JO vere· ····--· .. --.. !.~ .... -'!.-.• - büyük bir memnuniyet hasıl etmljtır. 
Nafıa Veklletl bazırladılı lO senelik 1 Bugün (Devama 8 i.nd uJfada) 

f<>Seler ve köprüler layihasına, kadınlar- -·-·--·---·· .. -·-· ...... -··---
dan da yol verıisi aıınması hususunda Hataralar arasında J>ti.D futbol 
bir madde koymuş. !lu haber, piyas~d~ o . aahala ..... da 
tuvalet eşyası kalmadığı şayi olmuş gıbı, oktor NAzım ,,asal ZİJ@.r8t Al& .... 

kadınlar arasında büyük bir heyecan ~- maksadım meydanı 111•. u ka· ygalar oldu 
yandırmı.ştır. Hattl siz buna panik te dı- Y ~ .. /A~ l.. 

bomba atıldı, 13 Sovyet tayyaresi dUsUrUldU 
Londra 4 (Hususi) - Helsinki'den vam etmektedirler. Bugün (dün) ya -

ye9ilirsiniz. Bir kısım erkekler! senelr:r- ~T . '/" 
ien'beri a.llzlannda ıeve1edikleri temen
uinin tahakklikunU görmekle ne ~ar 
mMrUr twler, bcl'mlar ia lMı verglntn 
kelldilerine teşmilinden o derece ıtklyet-

Galatasaray • Betlklat Atıkarada Kili.ttt doktor Mehmed Alitli lzmı,. otelinde tabanr;a ilt> öldüm.ekte. 
_.,ı 1 1ar ıuçlu ola.rcık Arilccırcı Gğı.rcezasıwı cerUt.n ebe Naci11enin muhakemesinin ftiha -

maçıuua JU8 anan • ., •etl~ft.i, katU kaclı'Lıft 8 HM aO&r Jıcıpse mahkilm olduğutı!ı 114Zm&.t1lc. Y• • 

(l>n&mı J ltlOl ıoflfadtJ) '----------' 
(YUlll l lncl aa1••••) ka""1ci ttıim ebe NaciSICJIİ cı~ırcezcı heJleıi karpndcı göstP.nncktedir. 





• . (Blıttarafı 1 ind aıfada) l b11tün kadınlan bstetmelldJr. Naal ft'-

Almanlar ya kında büyükl•talya, her ne ~ahasma :-onbtı. ~~-:::unu~~ ~:=en~~~ . olursa olsun harb tınız çahpn kadınlarımız, kendilerinden ~bir ~oktaya zihnim takılı70I': v ... 

t a ki • JQl vergisi a1ımnaaı hakkında neler aöy- l!Yl veremıyen erkekleri yol lflerinde 

a rruza geçece ermış dıp kalacak değilmiş :-~ ~";'18" birbirlerin• ~~~· Veremlyen bayaaluı ... 

Boma 4 (A.A.) - Havu: Roma dünya e 1. Ay6iihn (galqtıfı miiene- e L. L. (lnlaüarLırda ......,,~ 
lll'pt mesaisine devam edilmesi bakkm- ...un ~1 üteıni)'OI"): c- Ben bizden vergi alınmasına taraf· 
da MUl801ini tarafmdan din verilen cU • .- Gazetelenie yol vergıslnin cçah• tar değilim. Zaten ettmtz ne ki budwıwa 
rekUf1er h•kkınc:la ı.tmaıta bulamın ltaı pn. kadınlara tepnfline daır verilen ha- ne olsun? Kazancımız maltlm. Buna ilı
JU ..-teıert. bundan, İtalyllDUl dit hl- '-1 ben de okudum. Memleketin itbsa- tiyeç hmetmesek çalışmayız. ~ 

Kışlalarda talim görmiif askerler cepheye sevkeclil
mekte, bot kalan ,erler de silah albna alınan 

ihti1at efrad ile doldurulma~tadır 
AmateNmn 4 (AA) - 1897-UM Al • mlftlr. Aabıd mOphfclJer, dGn bir wk dı.elere UbJd blmü ve her ne paha - dl, idari ve bi1lıaşşa ~ ihtiyaçları za töre 1üzum duyuyoruz demektir. Bir d9 

man ihtiyat lllUflaruma 8iWa albna da • J9lli hAdile ~ o1dulwm be- mna oluna olawı harb haricinde durma p&ıünde bulundurulaıU alman bu ta- 8 lira da olsa 7ol vergisi vermek halrika
vet edilmit oldup Mw'bocle ..-- • JU etmektecllrler. t.tedlli mme11nın çıbnlaimy.ceiJnı bJ rar, Çlllıpn bir kadın olmakhlmi dolayı- ten miiflr;ü1 olacaktır. Hele 24 liradan iti

"1lin Alman ceplıeai muhabiri tarafmdaD IUıiD mmfl'bancfa ır..ımatıar arumcla cletmekıecilrJs. ille beni de ıl•bdar etti ve bu ifde be- haren bu verginin alınması yanllf bir ba
bildirilmektedir. •u muhabir, diler lbU- tnfek atefi teati~. Bu mmtüa ftaıym maibuatma IGn. pJri mu - nim de bir hieenıtn bulunacağı düftln- rebttir . .24 lira alan bir insan nasıl 1 Ura 
yat smıllanna memult INaZa efncbıı da fimdiye bd'ar )'Ubn Allum • ukfJ1 !J.arlblik pyrimahctwl bJi' :.urettıe blta • ceaile göilOmf1 kabartmak ve nefRme o- verir. 24 lira ile 4-5 niifualu aileleri ae-
merber edUmtf olduklanm OAve etmek- mıntakuı idL rafbt demek dejildtr w c11f1ne kadar Dil laD t(iVendıiıf 18zelemek fırsatını Verdi. çlndtrenlerimli var. Bizden vergi alacak• 
teclir. 

28 
Amerika h•sta 

111 
8ellMı olan İtalya hayati bat ve ll*lfu~ M•Wln•& plan dfi§Onmetten ete hlll lanna, .zeDginlerin vergi miktarım ~ 

Ayni muhaWre nazaran AJmanyada ka -nar .. ~ lerüıf müdafaaya ve her :Dereden pline kalmadlln. 14tınak daha makul olmaz mı!.• 
dınlann KızıJhaç tefkllltma ılınmaJen ParJa 4 (A.A.) - 38 sen-r Amerikan celsin her tılbiO. tehclicfa arp koJJUla 33 azamt 31 numal'&Jl pçmlyea kllçtl- * 
i9in y.ap•lınakta olan faaliyet arbmfbr. hutanad yann J'ramaz cephesine hare • Amadedir. c:6k ·~ ancak li1nde ild Clefa Pınaı 
v, Almanyada Wltiln mehafi1de cmlte. ket edecektir. Bu münılebet!e bu ubü - bir kut Jıafiflimı. bidınmllrla .. .....,. 1 buhıraam haJ'8D)animzın lrmcll-

~zler~e karp JUlnda ı.tr ıaarru'lcr• ~ AmenDD ~~ ScnyeUer Fin harbinde c1an - eter böyJe ~mıt. miU1 c1unuı.r =:ıJ!:~~
1

·:na.=,: 
..cıiJecelü*n bab8ecll1mektedir. yap 'f"'r. MeruUade hattın olmasa • ilcreı alınma• bizim lçtn k Sa:. Co. 

Kıplar ıa1im pmtlf oWı mevead • M""N atep 1 ft 1'ramı& btWl • 111 tanarıcı• oNuk~ hüzün verici bir hldiae tefkil e- • • 
Jarinı ..,. 18Yketmelde ve 1Mt ımı.. meu namma da ,. mft .... •n Ducoe • ... Te bil ğ 
yerler liJAh altma alman lhöyat efradı .. hazır bulwımuftur. kaybettı·ıar Soma biz vazife .llhibi bdmlar, --
.. doldunılmakı.dır. Şiddeti Wr _..... bahleyin tpmize kapanır ve akpm ancak 

Fl'alllll: teblijl Paris 4 (A.A.) - 4 Şubat alqam Stıokholm 4 (A.A.) - ineç pzetele. evimize dönecek ıaman bulabiliriz. Hal- (8-ttanfı 1 lMl _,,...) 
• Paria 4 (A.A.) - l'ranm erklmhar'bl- teblitt: rt, Sovyet ta)')'U'elertniD FiDJandtyada buki bu vercfden muaf tutulan ateld a - Dört ,..,,_,., Aonr,,_. 611 

J9linin tebltll: Bu sabah bir düşman keşif müfreze- mil ahaliye brp yapmakta oldukları mGatehllk hemşirelerimiz, mafazadan '-nMI lwırWen lwawcd icia ı.. 
~ prlt athı mailinde lıre • aile yapılan pddetli bir muharebe le- P1ri insani taarruzlar hakkında feci tat matazaya, &iııern•cfan aiııemaya, çaydan ..,.,,. ilrılilôl ,,.,.,,.,_alıl oaQr.f • 

tlf kollarmm faall7etl mflphecle edil • himize inkipf etmiştir. lillt vermektedirler. çaya, ziyaretten -clyarete dolaprlar, nt ı.nn; ınalttJa. wefÜ ,_._..,. 
Demokraten Editorial pzeıeat, 8oY • bileyim bötün günün içine mğan keyfi ınali/aane oı... ~ ~-

ilgiliz Har ·ye Nazırı Alman - iran ticareti yet1erin mealimfnf takbih ederek Fin. veya mecburi binblr ıebeble, kaldınmla- "--ndtılıi ~ lıararlan. 
Jandiyaya yardım etmek vazifesinin git. nn hakiki )'JPl'&tıcılarını tetkil ederler. J - Dört d.ı.tüa ltıpir "---

nutuk yl rkan 
hadiseler oldu 

SOVJ8f Rusya ıtde daha mübrem bir mahiyet almak • LWn çalıpna~n için asla yol vergi-. nin .... ..... •• ,. °""'7cia 
ta olclulunu yazmaktadır. Bu pııete, J'ba il vermiyeceklerdir. Bu tip bayanlanmıs ""'"""" ...,.,,,., i..ı.nd .,. -. • 

Yolu l·ıa yapılıyor lwliyamn yardımma topmedıaı tat •• nakdt mükellefiyete iftirakl taıeb .ııe--...... ,_, ,,..,,.,,. w. iatillM.,. 
etinle demokruUıiıı JDıtbar ebnif olacab- Din müstabsilleri hesabına pek f&PDI 111illi ıopralla Ullft ..__ 

Londra 4 (AA) - clleuteb: Bublye lıbkova 4 (A.A.) _ cllavu.. nı yazmaktadJr. anu oJınachlınclan - bütün memlebtin aıl,,__ 6ir ...ıı. nip/aNa ol • 
....-ı Stanley'bl din ll1edeı IGma 167 • ÖjrenilcQlne tfin, 8"7eı htldmıeU '1t b1r manbacfan alınan .,.MbMta btlldılı bu prefli qtirakkm mabnlm ...- A ı ı ıı nddi ainaı.i, 
Jdtl nutuk mlt•dtltd Mdtaelerl8 ilk İrana 8fdecek olan Almuı emtlaaının Sn a&e. SOvJM hava Jaınet*'1 im bdu blmalt J'flbek gurur!anna ~ 4 - Kontfll ,,-.,,.,.,. """""' '* lnkıtaa: ~- Jetler birlillnden .-bel& olarak aeçme- ta))aıec:i •71 etnıiptr. Bu bal Bular ... rek ... ftdle!' filU milkelleftyeı ne ,.. anlayıf nıl. dalailimle ,,,..,,,,,, .... 

Altı lrifi, yapıllJı ihtarlara nimCn line muvafakat etmfıür. çba çok ftbflil 1lb- pydlr, zira Bular m pıcakmuu JÜbek Meclisten taleb etle • w6efleri üfGIJN H inlıifal elfir • 
&Oriiltüye devam eWklerhıden. konfe • A1ınanJa tanlmdan satm alınacak ! . zf1ade gflvemnekte oldukları abltled Jer, :;* ulvi bir jest yapnuf olurlar. Bu mei luıaarımlalıi aamimi ......... 
rw sa1onundan çıkarılmıftır. ran mallan da Alman aıalı tellkki Kile- kaJbetııılt bulunuyorlar. tale mMıı ~'1 l>ana gücenmemeleri- S - Bllaaaa anlGnt daMlinde fi. 

İki kere balkondan apltya yılınlarJa cet ve bu smeüe aerbet& transitten isti- f · ı J nl temenni ettijim muhterem hemıtreıe- CGNt ına6dtle14'-ini 4ll'fbnnM • • 
.. yannameler atılmıştır. Bu beyanname- fade edecektir. ransa 1 8 aponya rimclen bu cesareti medenlyeyi rica edl- retile IWlttııı 4eoı.tleri ,...,,.,,,.,,, 
... cq J9l'9 baa9 ~ tbue • ıran A.1tnanıaıa kara JoluDCI• deri, d • L* 1. d• donolnii 6ailann .........., ilr 
Jerl P.Zllı MI. pamut. bam 1reten n muhtemel olarü 8rC:Sl0 8 J8ftl ulr I: a IS8 e •ai7"' Ut"'1.Jı (S.Wi79l• W. plirilın.- il-. 

Bu ~ mllnue1tettle nam hayvm ftl'Hilir. aaw)ı 1 - Datt ..... ...., ......... 
atanley halkaiı lll1ilfleri aruJnda, cfU ıran petrolil tberJndekl tqtuı ntıtum Parla 4 (A.A.) - PetU: Pariatea IU8 • c- Yalnız çahpn ka4mlaıdaıı delil. 1 Şerhi IHO tariAinılen ili6aNn r 
Jlllıd Nmlarma lııelgna. Bir de Alman lelMtbüe AJman,amn İrandan petrol te • ı.tncle Lucien Buraw T~oda Fran .. ayni umanda atnema aınema, tiy.tre ti- Wl.U 7Mi 6!r J.,,. icin ........ 
~ fnaBm«le kqıcl kıthlı ol darik edebilecell rannedllmemelneclir. :.-:ı~==ye nazın ara-1,.tro doJapn, aqa,na kadar .,_ :Dt mu • ....,,.,,,. ........ ,,,.. 
~ baUe diret ediyor. deıqtir. • 

1 
il bir mada Yunnaıı fimen=:'!.; puwı ipini çeken, koca belenmemek .,&- r - Dlrt ..... 11 •wı, 8h• 

Stanley, llrClltılldllerdeıı birinin cı.,. Eden Hıtler ve G•L-ı a J llnclen evl4'D1Diyen bayan1ardaD da ... ~Sahi IHI ti•,.., ..... 
• panlw mOn•lebetlle ele fU aı.- 7 !"" ;'::": tu'afmclan ıra!:~ edil • il aımaıı Hele -- kalla seUrlnlD Jo- Lal plee.i lcfl •• '-'• .-.. 
":':':..ı... • dJprı edllmlt • cevah vardı d1ll ııa::::-IDflall ~ • ;::_ --;:":.:' ı:=-.: ::':.. ~ ... :-........... • *· !'akat baf1ıa 1ıılr njlmcle olaydı te • . Londra 4 (A.A.) - Dominyonlar na • Paris 4 (A.A.) - Haber •lındıp ıa.: Ben ayni umanda yO.z Urt.dftn fQJa )9- ~: ....-..~--....... ---

OlllllDG ~ma laapiedWrdl.. mı B. F.den dün aJqam Stratforde aöy • re, Ja~ tayyareleri P'rallSlZ Hindlçini • tim maaşı alan bayanlarla, irad sahibi o- Bir Bulgar t:aaret 
mnı~ namı uzun uzun alkıfla- 1ediii bir nutukta BCiyük Britanyaya kar 81ndeki Bayplıang'ı ve Yunan demiryo • lan bayanlardan da, çalışanlar gibi, ver- • lftj • 

9llflaııclır. 1 fl Göbbels'ID aJaflarmı ve HlıJeri.n ha • ~ı~ defa bombardmwı etmiflerdlr. il ıhnm•na taraftarını. Sonra yol ver- hayatı Betgrada nıd•ı 
karetlertnl reddettikten IODN malt ınU. ~.,olunun 100 Jatdahk bir lmmı h• pini pahalı buluyorum. Niabetler ua- r rahz tas.la ile blleftyetıere temas ey!emif ve bu mil. ::=· Bir Al'l'Upllı n 20 ÇinU tmdaki fart pek uda. Alprl nlabet 8 Belirwl 4 (A.A.) ._ RoJta' ajr• ... 

1 ize 
kellefiyetlerin yarwnuı wr,Uerle bpa- r. lira elduluna f16re, azamla 11 Ura, çok, Be]lnddlJd mullMUintn ıaaı.er ü"lnW 

Z aldı tllacaiJnı bildinnittir. Al 1 ı • • udır. K'.6yli ve ben 1 lira v.eıeceıtz. M a1,re, Jkdpr UceNt DUlrlllDl I" , .. ,,... • 
Trabzon .. (A.A-) Dibı Eden Büyit BritanJUm ne için harb mın ayyare arının Ura JDUflı bir miicltlril umumi 15 Jtra. de bir BuJaa be,.el 11 Şqbüta ...... 

• 14 s l6.IO ,_ ıe.i'S üpm •- ettfliDi hatırl&Uıktan ICIDl'I IUllı hedef. I I Ba nillbet devletin ele, bizim de a1eJbl- ela gelerek YJl9 ttmret me..W ,,..._ 
lr.e~ i zelzele .,.,,:,:-m olmak lediıi ıwlı e7lemif ve dcamiıiyoalaı'ID son aarraz arı mbedlr. Mademki devlet kadınlarm ela da lnlbabreleıe CUifecelrttt. Ba =rıle 
olmaı1up. tuı'· Hasar bir olmak hıklnnın bii' remzi oldUlwm Alman cephesi f" (A.A.) - Alman • Jel verclll vermeslnl dolra buhnllf, boJ- lWkaD JrıoDfennlmda da mevzuuW. • 

Ş.'!Caraldlar 4 CU.) - Bu • beJU etmip.ir. klmharbiyeainiD ~: numuz Jalclan ince.. fakat tabii olma• idi muftm'. Jliltealnbesı bir Yqoüav tlcmtt 
uat 4 te ~ Zll'Ullz hafif blh Nim', c:loaıiDymlaruı l8l'fetmekte 01 • Oub .-pbelbıde Jent Wr 111 yoktur. qtaa lyf olurdu.. heyeti Sef1aya gldeNtttr. 
11n•ııtıaı olmuftar. i»on ldr yer dulu muazzam pyreti ka7dederek Bil• Bnelcıe haber veri1mit ohlulu ftClaile. e N,,;,. y ...... (..,_qe,... Alman~ daftti ._... 
ri ba5lamq olan br tırtmuı*':be- 761' Brit@ıya lmparaıorlutwıwı hür mf1. Alman hava kuvvetleri 1 Şubatta Şımal ,_,.), Beline gldeoet olan YuplaY tllll~ 
femektcdlr. ey letle=~ ~: ~= denlzl berinde yapmlf oJduldan bir ta • c- Vlm kanun ~ veril • heJetinin barebtl ta Şubatta talk edtk 

Kaıallllk l'9 ......_ veld uvve tlqaf UÇUfll-.nUmda 1naWz hai'b,...... lınacek deybıce, yalnız çahpnlan dell1. mlftir. 
~n4(~)-Bu ~~~~~~~ .~ve~h~~~-·~=·:0:-:-:·:·:·";-:":-:-:":··=··:·"=============~~ •kpm saat ~ hJçbir cebır ve pddet 10tıur. ı 

20 yi 28 ••Jdb &ege Kanbükte 4 sa- Geçen harbdenberi biiyük clomiDJGD]a • mllaelWı tlcm!ıt vapul'larınA taarruz et- Sü&taa Sthahe 
Diye devam eden bir .ızeıe bydedll • rm ana Jualan daha l&rlh olarak tayla mlflerdir. Ta;nan datl tapı.mm fn • 
mı,tir. ~ •]m'le Anbrada clat edilmiftir. B6Jik kuvvetimU bGyit hilr- kalAde fnllJeUne w acı ~ 
bisledilmiftir· ri ti ilden ..L.a.-ttadır mGdahaJelerlne nimen 1tlr m&Jll semlll 

ye m .......- • ile d&rt ileri brakol .-ıtat w 1 Uearet 

Arjantin muevilerinin Franaanın Moakova elçili wıpuru batlrlllmfbı:. Tmlllı ~ oı.a 
Franıaya J' rcbmlan Par~se dönüyor = ,:,:-hmta ~~ ~11;: 

Paris 4 (A.A,) - A.rjantindeki Pran Maüova t (A.A.) - l'ransanm Koa • re G:isillharekelerim d&Unerniftir. 
11& han yardım komitesinin mümea - Jrova bGyGt elçill Hagiar mezunen :rnn -
.w Ntcol bugiln Daladier tarafındın •)'a hareket •tmlftir. Btlyök elçi Od8la Sinekli heyelanı 
lla4auJ eclilerek Fransız ordusundaki ve İltanbul yolu ile lftmektedlr. 

~':' ::ı:~r~;;.:, ~ ~ Alman laggal'dl tekrar hızlandı 
llhı franp Arjantindekl musevi komi- Dtlıllra r dl hmfr' (A.A.) - SblekU • .,.ıam n. 
t111 taıafmdan verilmiştir. Londra 4 (A.A.) _ y. bhJ- --L.ı•t veDd lilndmberl 1alm yalmurlann • 

- or u-. 1t11U1J llrtle ıeknr blıfll"MI ve 1nzlanmıp. Ya. 
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SON POSTA 

Haberleri ) 
fstanbulda ·ilk defa bina 

tahriri yapılacak · 
meğe gene l 

1 zam mı? ----Belediye komisyonu 
buS?Ün toplanarak 
kararını verecek 

"40.000 liralık yetmiş 
yaşında bir zevce!,, 

Adliye koridorlarında bir kadın: "Hani benim ev ı 
paralan ? ,, diyerek bir adamın yakasına yapışh t 

·Bu suretle vergisi verilmiyen veya sahibleri ile varisleri 
belli ohnıyan binalar ve arsalar meydana çıkacak 

Ekmek ve francala fiatlarım tesbit e- "', 
den belediye na:rh komisyonu bugün top- . Evvelki ~ adliye~ ikinci k~~ -~o-ı nün birinde onun istediğinden filamnı 1:d fstanbulda ilk defa olmak üzere bina r Beyoğlu cihetindeki aparttmanların 

tahriri yapılacaktır. Vali Bükreşteki tet- sayısı bütün İstanbuldaki apartımanla • 
kikleri esnasında bu iş üzerinde durmu§, rın :mecmuundan ziyadedir. Kapıcılar ce 
bina tahririnin iyi neticeler vermiş oldu- miyeti, Beyoğlu, İstanbul ve Kadıköyün

ğu kanaatine varmıştır. deki apartımanları saymağa başlamış, 

lanacak, buğday ve un fiatıarını tetldk rıdorunda garıb ve o nısbette de gulunç dum. . . 
edecek narhta icab eden tadilatı ycpa - bir hadise olm~tur. Bayanın ya~ı yetmı~ s~rvetı de kırlı 
caktır.' 35 yaşlarında tahmin olunabilen Mak- bin lirayı geçkindi. Üstelik de Allahtmı .. 

Şehrin ihtiyacını karşılayan buğdayın bule adında bir kadın 45 yaşlarında bir başka kims~ yoktu. .. . · 
tamamen ofis tarafından verilmesi yo - erkeğın yakasına .sarılın~ ve: Araıruzdaki mukaveleye gore, kendı .. - . 
lunda bir müddet evvel belediyenin yap- c- Seni bir sene var ki sokak, sokak sini bu zengin ve yaşlı hanımla baş goz Bükreşin bina tahririne aid malumatı fakat bir türlü İstanbul cihetindekilerin 

ihtiva eden talimatnamel{'r İstanbul be· yekununu bulmak kabil olmamıştır. Sa
lediyesi tarafından getirtilmiş, tercüme 

mı.ş olduğu teklife Ankaradau henüz biç arıyorum. Çıkar bizim ev paralarını?> eder~ bana b~ ev .par~s~ . veı·ecekti. 
bir cevab ~elmemıştir. Bu bakımdan Diye bağırmağa başlamıştır. Evlendiler ... Zengın evın bırıcik bayı ol· 

ettirilmiştir. 

İstanbuldaki bina, han, dükkan, apar· 
tıman ve emsali binaların say1sı hak • 
kında hiı;bir mallımatımız yoktur. Yeni 
tahrir bu bakımdan istifadeli olacaktır. 

yım. esnasında tesadiü edilen binalann 
apartıman mı, yoksa ev mi olduğu bir 
türlü tesbit edilemiyen bir çok inşaata 

narh komisyonunun bugün ne gibi bir Kadnıın bu hareket ve feryadı karşı - du. v Bundan sonra adamı koydunsa bul. 
karar vereceği belli değildir. Ekmek fi • sında mütereddid ve şaşkın bir hal alan Meger hanıma ve servete konduktan sun
atla:rı alabildiğine yükselmektedir. Son erkek, gürültüye gelen adliye polisler~n- ra meramı beni atlatmakmış . •. rastlanm~tır. 

İstanbul belediyesi tahsilatı azami had 
d k k · · b- ··k t arfet Son senelerde şehrimizde apartıman e çı arma ıçın uyu gayre s • 

bir ay zarfında iki defa fiata zam yapmak den İsmailin müdahalesile Makbulenin Bir senedir aramadığım sormadığım 
zarureti hasıl olmuştur. elinden kurtarılmış bir müddet sonra da yer kalmadı. Burada karşıma çıkınca, 

inşaatı ilerlemiş, boş yerler apartıman - mektedir. Binaların tahrir keyfiyeti ta -
1arla doldurulmuşh.ır. Bununla beraber ı mamlanınca vergi verilmiyen veya sa -
apartLman inşaatı birkaç semte inhisar I hibleri ile varisleri belli olmıyan bina • 
etmektedir. !arla arsalar meydana çıkmış olacaktır. 

.A.dli tebligat 
zarfları 

kalmadı 

adliyeden çıkıp gitmiştir. kendisinden hakkı.mı, ev paralarımı iste-
Bu sefer yük.sek sesle hadisenin se - diın. Mukabfünde beni polise teslim et -

beblerini sayıp dökmeğe başlıyan kadın, meğe kalkıştı. Şimdiden sonra kimseye 
hikayesini dinletmek için etrafına bır hay iyilik etmiyeceğim. Tövbeler, tövbesi . .-

li meraklı toplamıştır. 9· k · · hkO ld 
Nihayet polis, Makbuleyı teskın et - lr yan 0SICI ma m 0 U Bu sabahki s is yuzünden j 

vapurlar işHyemedi 
Soğuk hava depoları 

ıslah edilecek 
~ hadise mahkemeye intikal etm<:den Dün adliyede nöbetçi cürmü.meşhud 

icra daireleri ve mahkemeler tarafın · kapat~tır. mahkemesinde bir yankesicilik vak·asının 
dan gönderilecek celbname ve davetna- Asabiyeti devam eden Makbule orada muhakemesine bakılmıştır. 

Evvelki günün sabahında başlayıp sa- . Belediye fen heyeti, Sıhhiye, Bayt8l', melerin konduğu zarf eb'ad itibarile bü- bulunan bir muharririmize şunları an - Meşhur sabıkalılardan Siirdli Mehmcıd 
bahtan öğleye kadar denizde ve karada Iktısad İş'eri Müdürlerinden mürekkeb yüktür ve sıkleti de 20 gramdan fazla a- !atmıştır: evvelki gün Çiçekpazarında öteberi al -
münakalatı sekteye uğratacak kadar bir bir komisyon şehir dahilindeki soğuk ~a· ğırlıktadır. c- Ben scnelerdenberi bırbirlerıne makta olan devlet demlryolları memur
k~afet a_rzeden ve ancak ~ğleden sonra v~ d~larının yerlerini g?2den g~1r· Adli tebligatlarda taahhüdlü tarife tat- uygun (!) çift1erin çöplerini çatar, onları larından Fikretin karısı Sultanın m'lnt Q4 
dagılan sıs, bu sabclh ta Bogaz, Marmara, mışlerdır. Buz depolan Tütfingtımr.ığü, bik d p t İd . aln bo zad ı.."'-" göz ederim. Tabii bu riftler de beni sunun cebinde, içinde 25 lira bu!unan 

H ı· · d ·h · k ·· b··t·· T ht k ı s· k · ıkl d b ı e en os a aTesı Y ız § ""-Y .. 
ve . aucı e ı tıva e_tm~ uzere u _un a a a e, ır ecı, Fınd . ı a u un- için yirmi kuruştan fazla bir para almak· memnun etmeği unutmazlar. para çantasını aşırırken yakalanmış ve 
§ehrı kapl~tır. Kaı:ada on metre ıle- maktadır. Bunlar ıslah edilecek, tem.iz t ...ı .... B bebl 1 8 lt . hmede G b d b · b ldu· adliyeye verilmiştir. . . . .. .. .. . . d awı. u se e evve ce u ana eçen sene u a am enı u . 
rısını vuzuhla gormek mumkun olmıya- ve sıhhi bır hale · ıfra~ olunacaklar ır. k ıl b. t bı· t . . buguı·· 

1 
Am M kb 

1 
bl Ba a da Dün nöbetçi cürmümeşhud mahkeme-

- • v on uruşa yap an ır e ıga ıçın c- an a u e a a... n -
cak derecede kesif olan si_s limand~ ve Kapah bulu~a~ Bomontı sog~~ hava haJk 29 kuru ücret vermektedir. Ayni ö le ha lı bir kısmet bul, amma yaşlı sinde yapılan duruşma sonunda SiirdJi 
denizlerde daha fazla oJdugundan Şırke- depoou bunlar ıçmde en modernıdır. Bo- tl t §t br t 1 30 kurm~ ş y .yır b. Is d eli Mehrnedin suçu sal>it görülerek bir sene 
tihayriye, Denizyollan, Haliç vapurları monti soğuk hava deposunun İstanbul sikure be ~şra41 ekuıga ı e;e c~ ' ~ ve zen~cbe ır şbeyl o ~~·i: ~ı; hapsine, bir sene de zabıta nezareti al .. · 

f 1 . . 1 ı· d b B 1 kh M·•_J,·· lüv.. . t b . en u.gun ruşa çı m1ş ır. Zengın anım uma o y ... 
se er er1:11ı ya~aınış ar_ ve ıman a '1· _a ı ~ne uuur . gu e.mrıne a sıs e- Halbuki adli tebligatm postaya devri Sağa baş vurdum, sola baş vurdum. tında bulundurulmasına karar veril .. 
hman dığer denız merakıbı de bulunduk- dılmesı muhtemeldır. .b bebl . da · de su··rat pa B" b" k · · · kt"m Nihayet gu·· rniştir. 
l 1 d k 1 şl rd mucı se erı ara.sın , ış , - ın ır apmın ıpım çe ı . 
arı. yer er e . a ~-1 ~ !r. rada ehveniyet noktaları vardı. ~~~~~=..,,;=~====~~~=~=============:z= 

• Sıs _dolayısıl: koprude a~ılm~ııştı_r. St'h/r işleri: Diğer taraftan yirmi gündenberi ma- Polis i~: Toplantılar: 
Haliç ve Bogazın Rumelı sahillerınde ;ı...ak· k 1 ml . d · daır· ele:rın· de 

· · · A karada im • !u ım a e enn e ve ıcra oturup şehre inmek mecburiyetınde bu- Vahmn yal'ın n n ge esı .. '!... d b .. d t bJ' 
. . zarf bu:ııranı var ır ve u yuz en e- ı-Junan iş sahib1eri, memur ve mektebliler . bek.lenıyor tl ecikm kte<i" 

otobüs ve taksilerle inmek zaruretinde Istanbul Vali ve Belediye Reisi An- gaBar g ık .. el buır. . tt . ı·tadey· 
· · 1 d azı aç goz er vazıye en ıs ı ı kalm~lardır. Adalar ve Haydarpaşa Ka- karadakı temaslarını ıkına e erse ya- d.. .. ··şı b fl d bastırarak 

İs · ·· b h eh · · d ·· ·· k · uşunmu er ve u zar ar an dıköyden tanbula inecekler de sıs yu- rın sa a. ş nmıze onmuş ve yarın ı ll ba 
1 zünden i§leri başına gelememişlerdir. ~ch1r meclisi toplantısına yetişmiş ola'- halka 20-25 kuruş bede e satmağa ş a-

Karada da nakil vas!taları gayet ağır caktır. mışlar_d_ır_. _________ _ 

Sarhoş kavgası 

Sultanahmed caddesinde kahveci 
Kamber ile çffağı Nihad. dün saThoş 
oldukları halde Ahmed isminde bir a
damla kavga etmişler ve Ahmetli ba
şımn i.1.ri tarafından yaralamışlardır. 

seyretmişler ve bu da müııakal5.t üzerine Gazi köprüsünden yakında nakil 
tesir etmiştir. vasıtaları geçecek Bir ıngiliz ticaret 

heyeti geldi 

& Suçlular hakkında takibata başlanmış· 

Saat dörtte başlayıp saat 10 a kadar 
henüz açılmamış olan sis yüzünden ka
zalar vukuuna dair bir haber a1ınama· 
mıştır. 

Yalnız ~aat beşte Salıpazarı önünde 
bağlı bulunan odun yüklü bir motöre he
nüz tesbit edilemiyen bir motör çarpmış 
ve baş tarafını parçahyarak kaçmıştır. 

Ticaret lşl~rl: 

Yiinlü mensuu:ıt fhbrikaJ'a,n 
genişletilecek 

Gazi köprüsünün iki tarafındaki yolla
rın tamiratı tamamlanmışttr. Bir iki gü- İngilizlerle yapılan yeni ticaret anlaş
ne kadar köprüden nakil vasıtalarının ma.<ıı üzerine piyasalarımızla temaslara 
geçmesine izin verilecektir. girişmesi beklenen İngiliz fabrikaları m5 

Tarihi binalann cephe duvarları messillerinden ınürekkeb bir heyet dün 
Tarihi binalarla caımilerin cephe dn- sabah ekspresle şehrimize gelmiştir. İn -

v::ırlarını tezyin eden taşlar zamanla giliz '.heyeti reisi mühendis Ro;'; Ankara
ren(Jini değiştirmiştir. Belediye, bu taş da hükfunetle bazı temaslarda bulunmak 
la·rı~ temizlenmesini ve üstlerinin ka- üzere dün ak§am Ankaraya hareket et -

V '-fl ·d · d · t · miştir zınrr1as1nı al\1 ar ı aresın en ıs emış ...... - •• : ..... .......... - ............ - ..................... _ 
tir. 

l\fuhtelif semtlerde modem 
helalar yapılacak 

Hizmet erbabı 

tır. 

Taksi çarpışmalan 

Şofö:r Şevketin idaresindeki 202_0 
savılı taksi dün Osmanbeyden Harbı
y~ye giderken şoför Osman idaresin -
deki 2346 sayılı taksi ile çarpışmış, her 
ikisi de hasara uğrınnıştır. * Soför Mustafa idaresindeki 2433 
plakrı ~ayılı otomobil evvel~i gec:e Köp 
rüdc soför Fetullah idaresındekı 1863 
plaka~ s::ıyıh taksi ile ç~r.pışmış. müsa
deme neticesinde her ıkı otomobil de 
hasaTa uğramıştır. 

Bir otobüs kazası Si,imerbank yünlü mensucat fabrikala
rı Umum Müdürü Ömer J.utfinin baş
kanlığında teşekkül eden bir heyet, bu
günlerde İngillerpye gidecektir. 

Belediye Fatih, Eminönü, Azabkapı, 

Bakırköy ve Şişlide birer modern hclô 
yaptıracaktır. 

. Vo .1 . b•k Soför Nuri idaresindeki Taksim -
vergı erı tat. 1 atı Ye;ıimahalle otobüsü dün Maslak ka -

Heyetin İngiltereye bu seyahati yiin lü 
mensucat fabrikalarının geniş'etilmesi•ıe 
matuf olduğundan, bn hususta bir hafta
dır muhtelif fabrikalllrcla tetkikat yaptı
rılmakta, fabrikaların istihsal k<ıpasite

lerini artıracak tesisat te-,bit edilmf>k
tedir. 

Ilabkhane Hal civarında yapılacak 
Yeniden yapılacak balıkhane binasının 

Haliçte hal civarında yapılması muvafık 
görü1müştür. Balıkhone idaresi Belediye
ye devredildiği takdirde derhal inşaata 

başlanacaktır. Belediye, bahkhanedeld 
~atışları hal içine almak istemektedir. 

rakc-lu önünde durduğu sırada yolcu -
Yazan : Nihad Ali Ü~üncü lardan Abidin yere inmek isterken dü 

Maliye Vekileti varid:'t şerek bnı;mda'Tl yaralanmış. tedavi altı 
umuın müdü.r muavini 

Genç ve kıymetli maliyeciJerimizden 
varidat umwn müdür muavini Nihad Ali 
Üçüncü, bir müddettenberi arka arkaya 
neşre<lcge1diği kıymetli eserlerine bir ye

-~~~~~~~~=~===~~~=~~=~~~~~~~~~~- ~~~ d~a ilhe e~ekwreti~ ~thlk 

Şehri. n temı· z~ ı·k ı· şl_~. erı· külliyatımızı zenginleştirmiştir. 
_ .. Vergi kanunları ve bunlarm tatbikatı· 

------------ na mütedair olan son ".!Serinde kazan;;, 

Bütçe kifayet etmediği ıçın temizlik nizam
namesi tam olarak tatbik edilemiyor . 

buhran, müvazene ve hava kuvvetlerine 
yardım vergileri ile maaş, ücret ve yev
miye tevkifatının dayandığı mesnedler 
tetkik ve izah olunmakta, bunlara aid 

Bükreşteki .temizlik işlcl'ine aid ni -ı Bir senedenberi inşaatı ikmal edilen ictihad ve tefsirler gcizden geçirilmekte, 
za,mnamenin lstanbul be1~diycsi tarafın- şehir dahi!ındeki asfalt ve beton yolların ayrıca esere bunların tevkifatına bir de 
dan tercüme edildiğini yazmıştık. Sehri- :vaktinden evvel bozulmaması için teker- cetvel eklenmiş bulunmaktadır. 
mizin temizliği pek iptıdai ve geridir. 

1 ıekli arabaların ikinci sımf sokaklard~n Bay Nihad Ali Üçüncü, Kazanç vergisi 
Temizlik işlerinin hiç olmazsa Balkan geçirilmesi kararlaşmıştı. Fakat belediye ve tatbikatı adlı eserile vergi sistemimiz 

teJıi~l~r! kad8:' ı:ıu~taz~m ~-er~y~_n __ ~de~il bu yerinde kararı tatbik edemiyecek va- hakktnd~n 1938 de hakikate.-ı k.~ymetli 
ınesı ıçın temıtlık ışlcn mudurlug·.ı but- . tted" Atl b , .k. . .. .. .. bir telıf yapmakla, gerek mükellef, . zıye ır. ı ara aıar ı ıncı ve uçuncu • . . . _. . . . 
çesindeki masraf faslının çoğaltılması ıa- sınıf caddelerden geçnıeğe baı.:ladığı an- gerek vergı ışlerıle meşgul k~eler. ıçı.n 
undır. Müdürlüğün bütçrsi 250 bin Hra- . . ~. . her zaman kabili istüade salahıyetlı bır 
ı dan ıtıbaren bu sok::ık1ara temızlık ame- · ·ı · t· y · · ktır Bu sene bu mıktara yitz dokşan bin . . . . kaynak meydana getırı mış ı. enı esen, 
b . . a·· .. .. .. . lesi tahsısı zarurıdir. d 11.: • d h ·.., ik ta . ·ıavesı uşunulmuşse de yeni tekU1 on an evve.1..1\.Jnın a a genıy m yas 
llı'~ ı. Encümen tarafından tac;vib edil - Halbuki mevcud temizlik amelesi kad- bir nüshasıdır. Fakat kamil, vasi ve daha 
Daımı . rosu bugünkü ihtiyacı karşılayacak va - toplu. 
ın~miştır. Belediyesi temizlik işleri mü- ziycttcn çok uzaktır. Vali ve Ji!elediyc Re- Ankarada cAkba-. kitabevinde satılan 

na alınmıştır. 
Metruk b ir m escid y1kıldı 

Arabcami Emek mahallesi Çarkçı 
solrnfrmcfa Evkaf idaresine aid olan met 
ruk 6 numaralı mesçid dün ani olarak 
çökmüş. nüfusça bir zayiat olmamı~ -
tır. MEsçidin neden yıkıldığı hakkında 
zabıtaca tahkikat yapılmaktadır. 

Bir otomobil kazası 
Ort~köyde Kabristan sokağında otn

rar. 85 yaşındaki Yakub. Harbiyede 
yolun bir tarafından diğer tarafına 
geçmd< isterken şoför Neca~inin idare
sindeki otobiisün çarpmasile sol di _ 
zinden yaralanmış, hastaneye kaldırıl
mı~t:r. 

İ1ri yan~n baslan.ıncı 
Pan'raltıdo. Türkbey sokağında 59 

No.lı Zafer apartımanmın 1 nuınarcılı 
dair<'<>inde oturan kasab Hüsevinı· • n O-
dasından baca kurumlarının tutu . . şma-
~ıle bır yanıtın ~aşl.~ne;ıcı olmuş, itfa-
ıve tara•fmd~n sondurülmüştür. * Sakızae-acı caddesinde T . . omsonun 
1 OS numarah evının alt katı d k" h . . .. n a ı a-

Esnaf cemiyetleri toplantısı 
Esnaf cemiyetleri senelik toplantısı 

ayın yedinci günü yapılacaktır. Bu top
lantılarda müşterek içtimai yardım işle

ri görüşülecek ve esnafı alakadar eden 
mühim kararlar verilecektir. 

Fatih Halkevinde fotoğraf sergi'ii 
Fatih Halkevinden: 

1 - Evimizde fotoğraf am.üörle • 
rinin ~ektikleri resimlerden mürekkeb 
bir sergi a'Çılacaktır. 

2 - Sergi 1 O Şubat 940 Cumartesi 
günü sa::ıt 15 te merasimle açılacak ve 
1 5 gün her gün saat 1 O dan 20 ye ka
dlr bütün yurdda.şların ziyaTetlerine a· 
çık b:ılundurulacak ve 25.2.940 Pazaı 
günü :.:ı.ksamı kapanacaktır. 

3 - Sergiye iştira•k eden eserler a
rasmcla derece alan 3 fotoğrafın sahih· 
lerinc münasib hediyeler verilecek ve 
bu derece kazanan eserler Ankarada 
Nisan ;:ıyı içinde açıla'Cak Halkevleri 
foloğraf sergisinde teşhir edilecektir. 

Kömiirle zehirlenmişler 
Gazliçeşmede Mahrnudpaşa akaret.j 

1er!nd~ 2 1 numarada oturan amele Ali 
ile kardesi Mehmed ve Emine odada 
vakt?kları kömürden :ı:ehirlenmişler ·re 
tednvi edilmek üzere Ye<likule Erme -
ni has!.unesine kaldırılmışlardır. ......................... _. ................................... .. 
Erzincan feUtketzedeleri için Tepeba -
~mda dram kısmında bu gece 20,30 da . 

Pembe Sokak 
No. 46 

Bir defaya mahsus 
Yazan: M. Feridun 

l.atık.11.1 caddMl komedl Jmmuıda 
&ltfam .~a.at 20,30 cı. 

Oğlumuz 

Halk Operet.i: Bu akşam O d.l 

La Maskot 

ÇEMBERLiTAŞ 
S!i'E '\U.SU..; DA 

Is~a~.b~.1 ınasraf bütçesi çok gayrika- isi Lutfi Kırdar yeni sene bütçesinde te- eserin kıymeti (3) liradır. Fihrist ve cet -
dürlugunuJl }>eledive ~ehirde tatbik e- miz.lik işlerjnin daha esaslı bir şekle ko- veller hariç, kitabın (710) sayfa olması, 
fi oJduğunda~zaınlar; y~rine getiremiye • nabilmesi için bazı fedakaxlıklar yapa - fiatınm istiksar edilemiyecek mahiyetine 
deceği baZJ nı diişmektedir. caktır. bir delildir. 
cek vaziyete 

vagazının uzerine düşen bi 
h 1 r çamaşı -

rm t;ı b.arı tutuşturmasile b. 

1 b 1 ır yan -
gın aş angıcı olmus, fakat b.. .. . 

·d .lın · uyumesı-
nt.~ mey an verı eden söndürülmüş-
ur ..... hlll .......................... ~· 

ta Şubııt Cur.ıgrtt:E:f Mf&~. 

Münir Nureddin 
KONSERi 



SON POSTA 

Balftan anıanu Monseuinin eeıorad 
ıooıanllsından cıBan neuceıer 

" lJIJgle bir zamanda Balkan 11ntantı kons,11/nln toplanması 
zaten bir mesele idi. Ba sebeble toplanış bile dört 

Balkan devleti için bir mu11affakluet addolunur. 

1 b.ekif. g;;e!:.ız:: hfr-:Erkiletl 
1 '' Son Posta ,, nın askeri muharriri İ L.----·----···--··---·-··· .. -·------···-·....... . ............... _____ ---' 

V edi ytl evvel, 1934 te, Atinada 
yedi yıl müddetle kurulmuş <>

lan Ba1kan antantı mutad yıllık son 
konsey toplroıtısmı üç gün evvel Bel -
,gradda yapmış ve dün çalışmalarını bi
tirerek dağılmıştır. Bu mesainin res
mi neticelerini resmi tebliğde okuya -
caksınız, 

Muahede metnine göre. yedi sene -
lik mü-tldetin ink.ızasından bir sene ev
vel akid devletlerden biri antanttan 
çekilccel?ini bildirmediği takdirde an -
laşma daha. yedi sene kendiliğinden 
de\'1lll eder. Bir sene evvel ise dört 
Balkan devletinden hiçbiri çekileceği -
ni haber vermediğinden bu sureile Bal 
kan antantı kendiliğinden 7 yıl daha 
uzanm;tır. Bu seferki konsey toplant1 -
sının ilk müsbet ve bayırlı işi işte bu 
emrivakii kayıd ve tesbit etmek ol -
m~~r. J 

Dem'"'k oluy<ır ki Balkan antantı çok 
miişkvl sartlar içinde olmaSlna rağmen ~eral Metaksas ve Hariciye Ve kilim.iz Belgrad Ut08Jlonuncla 

1 Hadiseler K"J'fUlnda ' BiRKAÇ NOT 
Diınkü gazetelerden: muvakkaten iskln edildikleri url hapfs
cDün Enincandan ıehrtmi~ iki fell- hane tehlikeli bir vaziyet göstermeye 

ketzede gelmiştir. Bunların ikisi de fUUr- başlamıştır.111 

lannı kaybettiklerinden Bakırköy hasta- Not; 
Deline sevkedilmiflerdir-» Yirmi bin lira sarfile geçen sene ya-
No~ pılmış. 

Bu iki zavalh. fellketten kırk gün 60D-

ra mı Bakırköy hastane.ine getirilmeliy
diler? 

* 
* Dünkü gazetelerden: 

cFransız radyo idaresi. herg(ln yap
makta olduğu türkçe neşriyatını bugıin· 

Dünldi pZl!telerden: den itibaren, Türkiye saatile 20.30 da 
cSon ft.iıılerde, evvelce manıtuura ~ Türkiyeden iyi !§itilmekte olan Nice P. T. 

§idlerinin azlığından pk.Ayet eden tücca- T. istasyonu ile vermeyi kararl~tırmı1-
nn, hükümet ınüsaade ettiği halde güm- tır.• 
rüklerdeki manifatura eşyasını çekme- Not: 
dikleri görülmüştür. Bu vaziyet memle- Evvelki günkü gazetelerden birinde 
kette manifatura buhranı olmadığını, şu havadisi görmüştüm: cAnkara radyo
yalnız mallann saklanctıtım bir kere da- su Balkanlardan işitilemiyor.• 
ha isbat etmek~ir., 

Not: * 
Manif aturadan gayri fU veya bu mal DünkU gazetelerden: 

da muhtekir tarafından saklanıyorsa, cOtomobil, ot'büs ve diğer nakil vası-
buhran olmadığını, fakat malın saklandı- talan dezenfekte edılecek. İyi amma döı1 
ğmı anlamak için gümrük Mtrepolanna gün oluyor. Hala hiçbir nakil vasıtasının 
o maldan istif etmek ve tüccara: üstünde sıhhi kontroldan gcçtiğıni söyli

- Si?.e mütaade ettik, g:.imrükten çı· yen herhangi bir işaret göremiyoruz.> 
kannl Not: 

Demek mi ieab edecek. Ayni mevzua bundan sonra beı on. * hattA belki de daha :fazla defa temas ed~ 
ceğimiz rnuhakka olduğundan şimdılık 
gazete&ki havadisi kaydetmekle ikt!Ca 

Dilnkil .gazetelerden: 
c}{ızılcahamaında yirmi bin ııra sarfi

le geçen sene yapılan ve Edirnedcn ge
tirilen iki yüzden fazla mahkfun ç<><:uğuu 

ediyorum. 

C Bunlan b'liyor mu idiniz ? =1 
Kamçıh otomobiller içleri boyah Japon vazolar• 

devam ediyor ve şüphesiz bu devam. bütün müstahil olmamakla bepber itiraf yaset takibinden içtinab etmelen ol -
Balkan konseyinin temsil ettiği dört etmelidir ki çok güçtür. Ve böyle ol- muştur. Bununla beraber Balkan dev
Balkan devlet ve milletinin kuvvetli duğu içindir ki.. 7 yıldanberi bütün ar- letlerinin, Bulgaristan da dahil oldu • 
aı-zu '-e iradelerinden doğmaktadır. zulara ve bilhassa Türldyenin bu yol- ğu hnldc. herhangi büyük bir dış tehli- İlk otomobiller, 
O halde. eğer kısmet olursa. ayni kcn - daki devamlı istek ve mesailerine rağ- k~nin· tahakkuku halinde tek bir vücud aynen araba biçi· 

1 k mindc idi. Hatta o 

Jnponyada vazo 
bovayan san'atkar-

lar şeffaf vazoları sey gc ere yıl diğ<?r bir Balkan baş men bu anla._ı:;malar bir türlü olamam1ş gibi hareket etmeleri ümid olunabilir. 
kadar ki, bu otoşehrin:'.ie gene toplanacaktır. Fakat gö- ve Bulgaristan Balk.an antantının dı - Çünkü hepsinin hakiki ve asli arzusu mobillcrde, araba- iç taraftan boyar· 

lar. Boyama usul-nül isterdi ki bu içtima. hattA mutad c:ında k&lınıştır Çünkü 0 Balkan an _ nihayet budur. 
1 

d b 
1 

k \.'trı;~~ı 
• 11' • ar a u unon am ı · b · ıu vaktınd"'n evvel. Sofyada toplanarak tantına girmeği millt emellerini res - Balkan antantı konseyinin bu defa- k . h erı gayet ası r. 

valnı z Bulgaristanın antanta giriş me- men tcrketmekle bir addedegelmiı:.tir ki Belgrad içtimaından çıkan umumi çı oym~yda ma -,,....., .. kıl fl dahı" ih- İnce fırçalan va -
w • • ka 1 d h k"ki 11' • sus ıneşın en yap~ • ..., ı ar 
ra-sımılc b~rabcr Bal ~ ~r a a ı Balkan !konseyinde söylenen nutuk- neticelerden birisi de toplantıya• Ro - mal edilmemişti. ronun ağzından i-
sulh ve musalemet temelımn tamam - Yarda gene Balkan antantının bitaraflı- manyanın adeta Almanyanın bir taz- * çeri sokmak surc-

ıa.~ma~ k~yfiyeti~i ~es'id etsin. Çün - ğınd::ı.!1 ve harbden hm-iç olmasından yik vasıtası olarak geldiğinin kezalik' • Cig"' erdeki kalem tile. Bu işte o ka- ç:~=~3i~~ 
kü Buluanstanın ıltihakile Balkan .an-. dikkat ve itina ile bahsolunmuştur. za- Yugoslavyanm da toplantıda• bir !tal- .. .. dnr mahirdirler ki 
tantı ancak tama:nıanır ve Macarıs - ten 1934 te yapılan Balkan rnisakmda yan vasıtası sıfııtile bulunduğunun yal . Goğsunde~ ıztırab\ardan bahlled~ vazolann içlerindeki resimler hiç kusur
tanın da katışmasıle Tuna ve Balkan - esas olan şey dört Balkan devletinin nız tekzib olunması değil bu telakki - b~ ad.am .bır hastanede muayene edil- sın: olur. 
larda barışı koruvaca~ olan muazzam birbirlerile olr.!n hududlannı garanti lerin hakikatle taban tabana- zıd olduk- mış, cığenne rön~e?l• bakılmıştı. Ci - * 
birlik vi!cud bulabilir. Bulgaristansız tm 1 . d "b-~ G- ··ı- k" larınm tebarüz etmit olmasıdır. ğerde bir kalem görülM. Doktorlar hay- tahla bacak'ı ked"ı 
b . Balk ha . • t hl"kel e e erın en ı <U.cı.ur. oru uyor ı t •tiı Hasta sonılaıı ıuallere cevab ır an antantının. ncı e 1 e· bu defa da Balkan devletlerinin harict Elhasıl bö le bir zamanda Balkan re e~ er. · . 
re ka~· koma lnıdreb, f'ratik olara·k. b" t hJ"l- k k k 1 d t"""t ,___ Yy:-•- to 1 t verdi. On sekiz aene evvel bır gU.tı merdi- Filldelfiyalı bir baytar, bir kedıntn 

, . . . . .. ır e ıKeye arşı oyma yo un a an .. , .. ı A.Ul.ı.:.e .uı.uı p amnası za en venden dü müftü ve ~ndc ufak bir . . 
Y<>ıt gıbıdır. Macanstan da. dogrudan ne verilmiş bir kararlan ve ne de ka - bir mescJe idi. Bu sebeble toplanış bi - ş . . kangren olmuş bacağını kesmıı ve kedıye 
doğruya bir Balkan devleti olmamakla . yara basıl olmuştu. Yalnız onun yeleğirun . 
ı.. b n 11 k k f rarlaşm1~ bır tertibatlan yoktur. Bu - le dört Balkan devleti için bir muvaf _ cebinde bulunan bir kalem kaybolmuş ıbır tahta bacak yapmıştır. Kedi az zaman 
lJern. ~r. na cana oe omsu ve meıı :ı- • . . ' ~ k lkm tahta b cağını 
atleri B:ılkan devletlerininkile hemen nun da ~a~lıca sebebi Bulganstanın an- f~kiyet ~ddol.unur. Qünkü J;lalkanları bir daha bulun-:ruımıftı. 1ıte seneler 60~. sonra .a~a0a a ış ve a 
avni o1a k"" "k bir Tuna devletidir. tant harıcınde kalınası olduktan başka şımal dogu. şımal ve batı cihetlerden ra ciğerinde görunen kalem ayni kalemdı. gayet ıyı kullanmıştır. 

· n uçu " . . melhuz tehlikelerin ağzında bulunan sarmış olan büyük devletlerden hiç bi- -·-·-... ····----·-·----·-···-.. ·-··-----·-····-······-......... -----

c .. Fka~:tt bunlar henuMz bıre: hayalRdlr. iki Balkan devletinin çok sarih bir si- (Devamı 9 uncu sayfada) 
un u Bul11arlstanla acanstanın o-

manya hududlarınm deITTşrnelerini i -
cab et~irecP.k arazi talebleri vardır. Ke
!'.a Rul~nristanın Yunanistanla da ayni 
çeşfd çetin toprak ihtilaflan mevcud -
dur. Jı".t'\kat l!Örüyoruı ki konsey bu ih
tilAflnrın halleri imkbnlarını araşt'ır -
m~hr ve anlaşılan Bulea<ristanın Ro -
manya ile anlaşmasında Türkiye ve 
Macar!-ıtamn Romanva ile uyuşmasın
da d~ Yugoslavya yardımcı ve muta -
vassıt bir rol oynıvacaklardır. 

Ma<'arfstaıun şimdilik Tran~ilvanya -
ya gPni!. bir muhtaıiyet verilmesile ik
tifa edeceği zannolunuyor. Çünkü müş -
terek tehlike karşı.unda, Macaristanın 
bu sırad:ı Ronıanya ile siWılı bir ihtt -
lif çıkRrmak istemedi~ umuluyor. 

Bulgınistanm da Dobrice istEkleri -
ni asgar1 bir hadde indirerek Ro 
il Ü ,, b" h manya 

e c z ı ır udud tashihine ve b" d 
"'b-..:ı-l ır e mu ~ eye razı olması ve Romanya_ 

mn bu çok tehlikeli zamanda nihayet 
bir itil§fa yanaşmaS'I, belki kabildir. 
Bunlar.iıın sonra Bulgaristanın Akde
nizcie serbest bir liman ile iktifa ede _ 
rek Yunanistanla da uyu~ası belki 
mümkiindür. Bu suretle Bu!garistanı 
Rcmanva ve Yunanistanla. Macaristn
nı da. Romanya ile uyuşturmak mesa
isi büsbütün esasınz bir mesai değildir. 
Fakat itiraf etmelidir ki bu yoldaki 
çalışmalnr son derecede gfiç olduktan 

c Sivasta zelzele felaketzedelerine yardım 
• 

) 

başka nankördür de. Çünkü Romanya- Sıvas, CHususi) - Zelzele felAketin· mekt~lerln tamir ve ıslahına sarfolun
n:n Bulgaristan ve Maıcaristana velev den müt~ olan vatandaşlarımıza yar- mak üzere vilAyetten Koyluhisara 1000 
ki b•r avak boyu toprak iade etme.!ii dun olmak üzere tsmctpaşa ille okul ta- lira gönderilmiştir. 
Sovyet Rmyayı da Besarabyada eski le-heleri aralarında topladıkları 85 lirayı Gördüğünüz resim. kereste tevzi iş!n.i 
!laklar talebine sevkedebdlir. Elhasıl şehrimiz Yardım komitesine tevdi etmlt- muvaffakiyetle ba§ann Orman Umum 
antant dışındaki iki devletin antant lerdir. Müdürlüğü. memurlarını bir arada gö!-
devletlertıe u~turulmaları işi bw - K.oyluhfardaki anuıtı.dan harab olan term.ektedir. 

Bir genç lıızı 
FelıJllete 
Süriihliyecelı bir arza 
Beyazıdda.n M. N. rtmuzlle melr:tub YL 

zan 24 y9.4-1nda.ld ıenctn mektubu şayaıu 
dikkat oldutu için, biru ıataıı.U verece. 
lim: 
Olduk~ fa.tir; tabi çalıtta.ıı b1r erke. 

lin \i.9 tm n.r. 
Kızlardan bü~ INndan birkaç aene 

enel blr ~ erkelcM aeTl.şmq, ana, baba 
kızın bu ıenç erkekle evlenmeaine razı 

olmam"1af, pnç m erute D.çmıt evlen. 
mlfJf'r. 

Ortanca im 1q1ıı llaJ'&t blru oet1n .,.. 
acı olmu.f. Fakat aoıırad&n o d& nlenmit. 

Ba.'la mektub yua.n ıenç, ktiçü.k kızı 
mevzuu bahsedJyar. Henlls küçtlk, pek 
!küçüktür. Ancak tanunl evlenmek çatına 
ycnl glnnlitir. Babul kızı üzerine titri. 
yor, onu uzaklara .,. yalnız bırakmıyor. 
Bana mektub yazan •enç bu km görmüt 
ve sevınlf. 

Kmn ya.şaYl§ tanıı. ?e gencin :vaıayq 
ıarzı hakkında melctubda lltı tafsllA• 
mevcuddur. İki taraf seviye itibarile ayni 
deiiJ:llrler. Genç erkek, vereceliml tah. 
mın ,ettlli bir enam önlemek ~in diyor 
k1 : 

cSiz blrbl.rtn1z'ln dılntl det11stnıs, deme. 
Jintz ben onu oot •Hiyorumh 

Bu ba.h13 üzerinde dunnıyacatmı. EsL 
aen r:enç bana: cBen o kızla evleneceğim .. 
descyd! bu clheUert o aaman dilfünürdüt, 

o d1yor ki: 
cıBen bu tm a'l110rwn. omm da i>eni 

&e"ldf~ kantlm, bbl beraber yqıyalım. 
ıb1rb1rlerimhe rubla.rımllla ballı ol1lnll. 

en saf blr fekllde seTifelim. Kızın göıt 
d~arda olmuın, kıza biç bir maddi zara. 
rım olmaz, münasebeUmlzl herkesten gı.z.. 

11 tutarız. Kız §lmdll.ik benlm olsun: son. 
rad:ın istlyen olursa evlenir ıı 

Ve okuyucum bütün bunları km sevdlll 
lçhı, onu himaye etmek arzu.sunu duydu.. 
R"u için yapmak istiJor, Ve !lkrinl kızın 
ıb:ıbası, veyahud ablasından hanıWn• 
söylemenin daha doğru olnca~ı soruyor. 
Buna karşı ne diyebllirtm? 

Bu nevi birleşmek ne ·ahlfı.km, ne hlale
rln bbul edeoetı ne de aklın alacalı bir 
blrre,medlr. Yani bu genç kız genç erkellD 
metrosl olacak?. Okuyucum bunu demı.. 
yor. Sevişecekler, beraber y841yacaklar. 
buncn adı nedir? Maddl zaran olmıy&. 
catmış.. Bunu da a.nlam170rum. Banu .,. 
ateı yanyana .. Arada da bir att nr. B9 
na.sıl olur? 
Es!ısen gencin sevgisine de lnanaınıyo. 

rum ki. Sevgi fedak§.rlık ister, halbuki bu 
genç ben o kızla evlenirim, diyemiyor. 
Çünkü sevgı..t seviye 'fmıntını göz11 önUn. 
den kaçıracak kadar lbUe kuvveUt değ!l, 
Sadece gönül eğlendlrmelL 

Okuyucum, 
Senin arzun, belk1 lt.endln de r.ır nda 

değllstn amma, sar b\r kızı mahve mek. 
kirletmek, onu seraıete düşOnnek lçia. 
ah!m11 blr adımdan batta blr te1 o1m:ı1ı. 
Bırak onu. o senin fena bulduğun, l>aYL 
~i bul<!u~un btrlle evlensin ve bir yuva.ta 
okun, çocuklarına temi& bir anne yüzlle 
çık.sln. Bu'ün ter t.emız yaşı;an blr ınzın. 
gönül eğlencesi olmuına, gonl<ln nasJI 
razı olur? Ve aenlnle yaşadıktan sonra 
onun temh kalacağına aen kendi kendini 
ikna edebildin mt kt, beni, kızın ba~ 
akrabasını ikna edeblles1n? 
Bırak onu tellkete sürtltleme. 

nm 
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Otuz ya,ına. 
yakl&'f&Dların 

makyajı 

·~d/j 

#.~ 

Yirmi yatından evvel makyajın çehre 
,ıizellijinde mühim bir rolü yoktur. Çün

kü o vakit ten esasen taze, pembe, gergin; 

ıözler parlak; dudaklar renklidir. Yüzde 
kırJ.iık Ye çizgiden eser yoktur. Saçlar 
bile daha başka bir g-'.izelliktcdir. Yaş yir

mi beti. otuzu bulunca bu ilk tazelik az 
çok solar, değişir. Değişikliğin derecesi 
phsm sürdüğü hayata, sıhhatine ve genç 

kalmak hususunda itina gösterip göster

memesine bağlıdır. Muntazam, gailesiz ve 
,en bir ömür süren, mühim bir hastalık 

yüzü görmiyen ve erkenden yaşlanm1-
.aıak için muayyen tedbirlere vaktinri.e 

~ vuran - mesell cildi yağlarla besleme 
vesaire - kadının diğerleıine nazaran da
ha genç, daha taze kalacağından şüphe e
dileme.ı. Bununla beraber yıllar, izlerini 
herkeste belli beliniz çizmeye rnuvaffoiıt 
olur. Bilhas.53. otuzu bulduktan soma za
manın yı.pratıcı pençesinden kurtulmak 
çok güç, adeti imkinsız bir hal alır. Bu
na karşı daimi bir mücadele lazımdır. 
a3irkaç aylık hareketsiz bfr ömür, cildi 
birkaç hafta ihmal derhal acı bir netice 1 

ile kendini gösterir. Binaenaleyh otuza 
1aklap.nlar ve bilhassa otuzu geçenler 
)u umumi kaideleri asla ihmal etmeme
lidirler: 

Hareket ve umumi sıhhat şartları .. 
Cildle yakından alikadar olmak. En 

ufak derdini ilk günden önlemeye çalış
mak. 

Hayatı sevmeye, hoş görmeye ça1ış
mak ... 

Bu ilç prtı harfi harfine yerine geti
ren kadın muhak~ak ki gençliğini iki 
misli uzatır. 

Bunlara ilaveten bir d"e yaşlandıkça 
makYajda aranacak hususiyetleri bilmek 
w tatbik etmek, muhafaza edilen tazeli
li en as birkq ,.U daha taze ve parlak 
pterD. 

rı ro 
' • 

rı ıan o 
Kibar bir takını. Zaten ıri renklerin en ki

barı dej"ilse ltile en kibadarınd~ndır. Rop ta, 
mantoda kalın yünlüdendir. Her jJtisinin de 
biçimi çok sadedir. Robun siyahlı sarılı bfr 
eşarpı var. Mantoda o da yok. Kollar geniş, 
arka ve ön düz ... Tam bir spor manto Bu tat.G 
elbiseler bu son senelerin eıı hoş modellen 
oluyor. Bilhassa ıençler için şayanı tavsiye
dir. 

Klasik kürklü mantolarııı giyim yerleri 
muayyen olduğuna göre, her kadının rahat 
ve pratik mantoya sahib olmaları bir zaruret 
halindedir. Birçok kadınlar tek manto yaptı

ranlar bile daha ziyade fantezi mantoya ka
çıyorlar. Halbuki, fantezi bir manto her za
man giyilemez. 

Spor mantoya gelince son senelerde en ıılt 
giyinen kad\nların bile spor mantoyu hot ta
rafta giydikleri görülmüştür. 

Spor elbise ve spor mantoların bu tarzda 
umumileşmcsinin birçok sebeblerı varc!ır. 

Fazla masrafa ihtiyaç göstermez, rahat giyi
lir ve güzel görünür. 

SON POSTA 

saoHaıarea 
iuu modası 

Bu sene şapka'1ardaki tüy modasını 
bilmiyen yok. Ancak bu tüylerin iyisi 
alınma ve en uygun yere konulmazsa 
şapkayı süsleyeceği yerde hemen he
men komik bir hale sokuyor. Bunun 
içındir ki şapka garnitürlerinin içinde 
bilhassn tüyü teenni ve dikkatle seç-
mek. güzelliğine kani olınarlıkça tak
-ı.amak icab eder. Resimde gördüğünüz 

tüyler ~ıktır. Çünkü ~apkaya muayyen bir ahenk, bir istikamet veriyor ve hoş renkler katıyor. Bu üç tüyün biri 
ala bakar kırmızıdır. Öbürleri açık ve koyu yeşildir. Fötrün rengi siya•htır. Tüylerin duruşu ile. enseyi kapıyan 
parça arasında tatlı bir uygunluk var: Şapkalarda tüy bahsine temas etmişken bilhassa şu noktayı bir kere daha 
tebarüz ettirmek isteriz. Her şapka üıerine tüy koynıaktan çekinmek .ve tüy yakı~acak şapkayı. şapkaya konacak 
tüyü intihô!b etmek .prttır. · 

Bir örnek yastık 
ve çay takımı 

Elmah marmelat 
250 gram un. 125 gram tereyağ. İki çor

ba kaşığı şeker. Bir yumurta, yarım bar
dak süt. Yanın kahve kaşığı ince tuz ve 
12 iri, düzgün elma. 

Bluz modeli 

l 
* Unun orta yerine bir çukur açınız. İçi-

ne şekeri, yumurtayı, (hafifçe erittikten 
sonra) yağı ve tuzu koyunuz. Şekerle tu
zun erimesini bekleyiniz. Sonra hepsini 
hamur halinde y~runuz. 'l!op yapıp bir 
kenarda dinlenmeye bırakınız. 

Bir ıaat IOl'lra bu hamuru oklava ile 
yarım aantimetre kalınlığında açınız ve 
üstüne un serpilmiş dü:ı bir yere yayınız. 
Kenarlı bir kalıbı bolca yağlayınız. Açtı
ğınız hamuru usulca içine yayınız. Ke
narlannı - kalıbın ik1 üç santimetre dı
Jmdan - kesiniz. Bu fazlalığı kahbdaki 

~ .. 

Ev kadınına 
pratik 

bilgiler 
Dışarıdan gelecek birini beklerken 

(misafir. evin erkeği, çocuklar) pirzola. 
cızbız .gihi yemekler yaJ»nam.alıdır. Çün
kü: Bunlar dakikası dakikasına yenmcst 
!Azım ge en yemeklerdir. Biraz erken 
davraru.rsanız soğur, bir şeye yanmaz. 
Geç kalır, acele ederseniz yanar. Buıaf:n

aleyh bu vaziyetlerde yemeğin yanması
nı gelen değil, o yemeği seçene aid bir 
wç olarak kabul etmek lazım.dır. 

* 
Yanığı su ile geçiştireceğinizi zan-

netmeyiniz. Ehemmiyetsiz yanıklarda 
acide picrique pek faydalıdır. Fakat 
kaynatılmı.ş zeytinyağı ondan iyidir. 

Kaynatılmamış, alelAde salata zey· 
tin yağı yanık yerinin mikrop alm<1sma 
sebeb olabilir. Yanıkta en ziyade kor
kulacak cihet te budur. 

Vazelin ve madeni yağları yağ diye 
yanığa sürmek te tehlikelidir. Mühinl 
yanıklarda ilk iş doktora: mürucaat oı. 
malıdır. 

* Pamuklu, ipekli ve yünlü kumaşla· 
rımzı pRtatesle temizleyiniz. Evet pata
tesle... Bildiğiniz alelade. çiy patates
le ... İstenildiği kadar çiy patates soyu 

lur. rendelenir. Ve pek az suya karıştı• 

nlır. Adeta bir hamur halini alır. Yı· 

kanacak elbise vesaire temiz bir tahta 
nm üstüne ya~ılır. Temiz bir sünger 

bu rendelenmiş patatese daldırılır. bu
nunla oğulan kumaşın temizlendiğine 
kanaat getirilince önce ılık, sonra so-. 
ğuk, duru -suda çalkanır. Kirden hiçbir 

iz kalmadığı görülür. 

Veni saçlar va 
kadın tipleri 

Yeni saçların; muayyen iki kadın tipi

ne fevkalade faydası dokundu. Bunlar
dan birisi: İlk gençlikten uzaklaşmaya 

başlıyan kadınlardır. Yeni - yani hep yu
karı taralı - saçlar yüz çizgilerini sarkıl
görünmekten kurtardığı için bu tipe .SOD 

derece elverişlidir. 

İkinci tip: Ufak yüzlü kadınlardır. Da· 

ha doğrusu yuvarlak ufak yüzH.iler ... Yu
karı taranarak: baş üstünde kabartılan 

\. 

saçlar böyle çehreleri beyzi gibi göster' 

ve bu suretle güzelliklerini arttırır. 
Buna mukabil yüzleri esasen ince 

zun olanlar saçlarını alınlarının ve te 
lerinin üstünde kabartmaktan vazgeçme-. 
lid'irler. 

Son saç modasının yazdığımız şu • 
vasfı o' kadar kuvvetlidir ki ayna karp. hamuru yavaşça kaldırarak altına doğru 

yatırınız. Sonra hamurun tekmil üstünü 
Q&talın uçlarile delik delik cleliniz. (Bunu 

yapmazsanız kabarır, kalkıverir.) Üzeri
ne yağlanm.1' bir kiiğıd örtünüz. On iki 
dakikadan on be§ daki~aya kadar fırında 
bırakınu. Bu suretle hamur yarı yarıya 
pijer. 

,, ıa • ,. .; '" sında basit bir el harcketne tecrübe ede--

Ensiz, basft bh' kanaviçe su, irili ufaklı, serpme dört köşeler ... Bu dört köşe
lerin utııklan ~Iık &tüsü, irileri yastık içindir. Tabak altlarına. yaJ.nu; su iıle
necektir. Bu kadar kolay ve ucuz bir brodenin bir odada ve bir misafir üzerinde 
yapaoağı tesiri tahmin edemezsiniz. Hele renkler tatlı ve birbirine uygun olursa •. 

rek .görebilirsiniz. Gördükten sonra da 
İki koyu renk yol, koyu renk bir Hikı tatbikinde güçlüklere raslıyacağm zı san

düğme yeri ve uçları devrik minimini, 
yan dik bir yaka, bir kol kenan ... İşte 
bu bluzun bütün değişikliği ve sü~.i bun
dan ibarettir. Renkler ayni rengin koyusu 
açığı olabildiği gibi zıd veya birbirini tu
tan ayn ayrı iki renk te olabilir. Yalnız 

Fırından çıkarır, içine limon suyu da 
katılmış elma mannelidı sürer, tekrar 
fırına salar, yanm 53.at sonra çıkarır, ikinciler boyu keser. Büstü kısa gösterir. 
yenrlniz. Bu ooktayı ~nde tutmalıdır. 

mayınız. Saç lan yukarı taramak aıa 

taramaktan güç bir iş değildir. Yıllqr 

süren bir alışkanlık bizi belki böyle bJr 
fikre inandınyor. Fakat bir iki tecrlbe
den sonra saçlarınızın her iki şekilde 

ayni uysallığı göstereceğine şahid olac 

sınız. 
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json Postaf S P O B 
Dün futbol sahalarında 

yeni kavgalar oldu 

Konseyin kararlarından 
Roma memnun 

Saracoğlu Belgraddan ayrılırken 
mühim beyanatta bulundu (Baştarafı 1 inci sayfada) 

t::i'fornale d'İtalia gazetesin.in Belgrad
daki muhabiri diyor ki: 

(Baştarafı 1 ind sayfada) 1 sulhperver siyasetten ve bu siyasete sa -

Galatasaray - Beşiktaş maçında yaralanmıyan oyuncu 
kalmadı, Topka_pılı bir oyuncu bir Vefalıyı dövdü 

Konferans, Balkan memleketlerinin 
müstakil bitaraflıklannı muhafaza ede -
cek enerjiye malik olduklarını isbat et -
miştir. Ba!kanlarda kuvvetli, bitaraf ve 
müstakil bir barışa temin edilmiş naza -

kurnnu~tur. Bilahare dört hariciye na- chk kalacağına dair verdiği teminattan 
zm. tebliği dinlemek üzere toplanmış dolayı konseyin memnuniyet ve takdir -
olan matbuat mümessillerine ayn ay - !erini Başvekil Köseivanofa bildlı:'erek, 
rı beyanatta bulunmuşlardır. ayrıca koııseyde ittilıaz edilen .kararlar 

Hariciye Vekilimizin beyanatı hakkında malılmat verecektir. 

İstanbul D.g maçla • 1 ~-..--_...,...,,.......,.,....r--..r ........ ~~~,...,,..~~_,....---"'!"'---;:....,.,...~"'"'.""-, 
rile bakılabilir. (A.A.) 

Fransadıt tefsirler Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa.- .Maahaza şimdilik. Bulgaristan ta -
rının Taksim ve Ka.d.ı. 
köyde yapilim ayulllan 
sert bil hava ~inde oy. 
ııannuo, Kadıköydekl. 
Vefa _ Topkapı maçı da 
aon üç dakikada. 1arı. 
4a bll"a.kllrnıftır. 

Paris 4 (A.A.) - Fr:ınsu gazeteleri 
nin Belgrada gönderdikleri hususi mu 
habirlerinin yazılarından anlaşılıyor ki, 
müşterek menfaatleri kendi istiklfillen -
ni korumak olan dört Ba1kan devleti a -
rasmda anlaşma elde edilmiştir. 

raooğlu şunları söylemiştir: rafındım ileri sürülen herhangi bir 
- Türkiye Cümhwiyeti Hariciye arazi talebinin is'atfı mevzuubahs de -

Vekili sıfatile. Ba•lkan antantı konse- ğildir. 
yinin 8 inci mutad devresinin mes'ud 
bir neticeye varmasından dolayı çok 
mtnnnunum. 

Balkan antantı, mevcudiyetinin ye
ni bü· ~ahifesini yazmış bulunuyor. Bu 
neticeyi. Yugoslavyanın güzel payi -
tahtında- dünya matbuatının şöhretli 
miimessiller:ne bildirirken. Balkan an
tantının iki büyük kurucusu olan. Kral 
Aleksandr ve Cümhurreisi Atatürkün 
aziz hatıralarını hürmetle tebcil etnıe

Gaf enko'nun sözleri 
Belgrad, 4 {Hususi) - Dün akşamki 

resmi ziyafette Yugo.ilav Hariciye nazı -
n Markoviç tarafından irad edilen nut -
kun hülasasını bildirmiştim. Bu nutka 
cevab veren Rumen harıciye nazın ve 
konsey reisi Gafenko Balkan milletleri -
nin barışa olan bağlılıklarını kaydetmiş, 
antantrn bazı komşu devletlerin aley -
hine müteveccih olduğ·.ı hakkındaki it -
hamlan reddetmiş, müteakiben Bulgar 
hükılmeti~e olan münasebetlere temas e-

Galat.asara.yl&, Befit 
ta.o anısındalu maç da. 
şayanı tees.süi bir bet\ 
llk Jçinde cereyan et , 
mlştir. 

Dünkli maç.ta hake • 
min de ldaresizl]ği yü. 
zünden oymıcular 'l.'al 
ıshn stadm11 muharebe 
,Srerine çevirdiler. Şent 
yüzüne gelen bir ,şüt. • 
le sahayı terkettı. 

Petit Parisien'e göre, dün akşam öğre
nilmiştir ki, Romanıya hariciye nazın Ga 
fenko diğer Balkan memleketleri hari -
ciye nazırlarile yaptığı noktai nazar tea
tisinden fevkalade memnundur. 

NAzım, SalJm, birer 
an için d!.§arı çık.mata. 
merbur kaldılu. Bak. 
kı, Sali.M.ttin oyunda 
müteaddld defalar se, 
ke, s~ke oynadılar. 

Sofyada Bulgar Başvekiii Köseivanof 
ile yaptığı konuşmalar hakkında Saraç -
oğlunun verdiği izahat, daha dün o k3dc1r 
çetin bir manzara arzeden Dulgar mese
lelerinin artık günün meselesi olmaktan 
çıkmış bulunduğuna konferansı ikna et
miştir. 

ği de hir vazife sayaTım. 
Balkan antantının kuruluşunun al -

tıncı se>nesinin hulıllünde. gerek elde 
edilen neticeleri, gerekse istikbalde te
min edeceğimiz daha parlak muvaifa
kiyetleri gözönüne getirerek, meşru ve 
tamamen haklı olarak iftihar duymak

derek, bu hükUnıetin Balkan camiasının 
direktif ve menfaatlerine riayet arzusu -
nu bilhassa kaydeylemiş bulundı.rğunu 

bildirmiş ve demiştir ki; 

Sahada sağlam ka .. 
lanları bilmiyorıü. 

Macaristan hususunda işler o kadar i
lerlememiş görunüyorsa da, İtalya~ Yu 
goslavyanın tavassutları pek yakında se
mereler vereceği ümid edilmektedır. tayız. 

Bulgar hük:funetinin bu - sözleri bizi 
barış gününe yaklaştırmakta ve antantı
mız gibi bir antantın genişlemiş çerçeve
si dahilinde komşularla bütün münase -
betlerin dostane bir surette ha Uedilebi -
leccği hakkındaki kanaatirnızi teyid ey -
lemektedir. 

Galatuaray -
BeJiktaş 

Yugoslav Başvekili 
bir senelik mesaisinden 

memnun 

Tesanüd, durendişlik 

Ll.g lideri Beşlktaşın 
başladığı oyun, birden 
bire Galatasaray hü • 
cum hattına devroldu. 
Daha ziyade sağdan hü 
cunıla Beşiktaf müds.. 
faasmı yoklıyan Ga • 
lata.saray bu cepheden 

Belgrad 4 (Husust muhabirimizden te
l lefonla) - Bugün, başvekil Zvetkoviçin 
iktidar mevkiine geçmesinin bırinci yıl -
dönümüdür. 

Klasik ve ıslahı gayri kabil bir mü
naferet ocağı olarak tanınmış olan Bal
kanlar, - ki umumiyetle sakin mınta -
kalardır - bugün harb müvacclıesinde 
yarınm endişeleri ve meçhullerile muz 
tarib bulunan dünyaya tesanüd. duren 

di~lik. ittihad ve teyakkuz misa·li olmuş 
lardır. Ve bunlar öyle faziletlerdir ki. 
memleketlerimizi ve ahalimizi bugün 
kü harbin çetin tercübelerinden masun 

Gafenko, Macaristandan bahsederek 
şöyle demiştir: 

Tuna barışı Balkan barışının komşu -
sudur ve dört Balkan memleketini hır 
grup içinde toplamış bulunan uzlaşma 

ve yaklaşma siyasetinin başka mes'ud 
neticelere d~ namzed olduğunu ba!<lı o - . 
larak takdir etmekte bulunuyorsunuz. ışı halletmek tçin gay. BPfiktaf ·Galatasaray maçından heyecanlı bir safha 

ret ediyordu. sayı yapabilmiş ve maç İ.Sporun 2.1 gall _ 
Beıjlktaşm İbrahJ.ml müdafaaya alarak biyetUe neticelenmiştir. 

hücumdan ziyade takunın bu taratıııı tak - J:o'enerbahçe 8 - Kasımpaşa 2 
vtye etmesi oyunun blr tarafın hücum.u. dL B1l maç çok sert oynandı. Fener ü.stüste 

Bu münasebetle gazetelere beyanatta 
. bulunan başvekil, Hırvat meselesini hal
lettiğinden ve dahili bir ittihad vücude 
getirebildiğinden dolayı çok memnun ol
duğunu söylemiştir. 

fer tarafın müdataaslle ıeçecetme bir de. iki ıoı yapDUf '" Ka.sı.mpaşa kornerden bu- Amerika donanmasl 
llldi. na mukabele etmiştir. Kasımpaşanın tek • 

Galatasaray merkez muavininin açık ve mell oyununa rağmen bundal'I. sonra sıkı Vaşington 4 {A.A.) - Amerika bahriye 
cesur oyunu hakikaten ilk: anlarda Galata - bir hAkimlyet kuran Fenerliler 4 gol daha nezareti, Amerika, İngıltere, Almanya. 
sarayt'l ağır basma.sına bı.11 oldu. yas>arak birinci devreyi 6-1 galibiyetle b1. Fransa, Japonya ve İtalya donanmaları 

Oyunun onuncu dakikasında idik. Adna_ tirmlşlerdlr. 
nın kuvvetli bir şütünü yüzüne ylyeıı. Şeref İk.lncl devreye baflar başlamaz Kasunpa.şa arasında mukayeseli bir cedvel neşret -
müşkül bir şekilde sahayı terketti. Biraz Fener müdafiler1n.lıı hatasından, blr gol m~tir. 
aonra oyuna d.enma teşebbüs etti ise de bu- daha kazan.nu.,tır. Ark:Mından Melih ye _ Amerika donanması tonilato itibari • 
na da lmkftn olamadı. dlnd golü de yaptı. Hakem Kasmıpaşadan le İngiltereden sonra ikinci geliyorsa da 

on kl;l ne kalan Beşlkt~ en kunetll uz_ mtıtemadlyen tekme atan lkl oyuncuyu dı _ gemi}erin yaşlan itibarile beşincidir. 
nından mahrum olunca. bem a.s&bU~miş, şan çık:ı.rdı. Son dakikada Melih penaltı • 

Amerika bahriyesini..a hesablarına gö-hem de sert oynamaJa başlamıştı. dan 8 Jnci golü de yaptı ve maç Fenerllle. 
'Bu sertliklerle devam eden oyuıı artık r1n 11_2 galiblyetlle bitti. re eğer önümüzdeki beş sene içinde sür 

ıtrazeslni çoktan kaybetmişti. Dün Femrbahçe stadında. yapılan l1g maç atle harb .gemileri yapmazsa Amerika 
Oyunda münakaşa, ihtar, hepsi yerinde 1.. larında. şu neticeler alınm!.§tır: 1945 senesine kadar modern bir donanma 

dl. Karşılıklı hücumların en kolayım Gala. Beykoz 8 - Hilal 1 kudretine malik olamıyacaktır. 
ta.saray yaptı. Ve nitekim Sallhattinln avuta Fener stadında tık maç Beykoz _ HlliU a.. ================= 
doğru sfırdüğü topu ortalamasile Cemllin ra.sında oldu. Zayıf bir kadrosu olan Hl!Al 
yapt ı,ı;.ı gol 4:4 üncü dakikada ilk sayıyı Oa- blrlncf devrede 6 gol yemJı, ve devreyi 6 _ o 
lata.o;;araya ltazandırdı. ma~IQblyetJe bıtlrmı.,tir. İkJncl deVl"e Hila_ 

Oyun yeniden başladı, Sağdan kolayca a_ Un sıkı müdafaasile geçmiştir. Pi!naltıdan 
b.n SnıAhattın topu ortaladı, hemen kale - bir go, yapan HUAle mukabil, Beykoz iki sa. 
nln önünde biten Cemil blrlncl dakikada 1- yı daha yaparak maçı 8_1 kazanmıştır. 
tinci golü yaptı. v f 2 

İki colden ttcınra daha ziyade oyuna hi. e a - Topkapı 1 
tim olan Galatasaray, B~lkta~ diledi~! ta_ Sık? bir çarpışma lçtnde geçen bu mac: 
rafa 11ürükledl~l için müessir hücumlarla oyunun b!tme.'3ine 3 dakika kala Toplı:ap1]1_ 
rerleııti;'!I müdafaadan blr türlU uzaklaşnıı_ ların sebebiyet verdikleri h!dJ.~e yüıünden 

hakem ta.rafından tatil edUmiştir. 
~rdu. gı · ı d f 

Rer ortalayıp f!'Olle bitiren Salahatttn ka_ rıne evre Ve anın bozuk oyununa kar 

kapıda iki kategori üzerinden yapıldı. 

7500 metrelik birinci kategoriyi Rıza Malı:.. 

sud birtnclllkle, Artan ikincllilde bitirdiler. 
Takım ltlbarll~ Te 13 puvanla Beşiktaş b1 -
rlnci olmuştur. 

3500 metrelik ikinci kategoride Kollejden 
Vllactmlr birinci, Kaleden Süren lklnc! ol:nuş 
tur. Talr.ım ltlbarile birinciliği 15 puvanlı 
Kale kazanmıştır. 

Yi.iksek mektchler voleybol maçları 
Dün Beyoğlu Halkevi .ı;aO.onunda. yüksek 

mektebler voleybol şampiyonasına devam 
edilmiştir. 

ve uzak bulunduracaklardır. 
Bu neticeyi şüphesiz kısmen. mil 

letlerirr.izin mazinin acı tecrübelerin -
de..'1 ald?kları kurtarıcı derslere. kıs -
men de> Balkan antantına medyunuı. 

Beyanatımı bitirirken bütün meslek 
taşlarımın hnkikati gören durbinlikle
rin: ve realist. siyasetlerini şükranla 
ka·rşıJanm.:ı. 

Direr naZU"lann beyanatları 
Gafenko, tebliğe ilave edecelt: bir şey 

olmadığını bildirmiş, fakat sansasvonel 
şayıaların, delegelerin kat'i bir sük~n ve 
tam bir an1aş:ma içinde çalıştıkları sale>
na asla nüfuz etmem.iş olduğmıu kay -
deylemiştir. 

Metaksas: cTarn tesanüd ve sıkı iş be
raberliğimiz sayesinde Avrupanın bu kö
şesinde barışın tamamen korunacağına 
kanaatim var. demiştir. 

Nihayet Markoviç de. şimdiki içtima
ın verdiği neticelerin Balkanlarda ve Tu 
na havzasında h.idiselı:ırın müstakbel in -
kiş::ıfı icin hayır:lı tesirli olacağına k:mi 
bulunduğunu kaydeyledikten sonra de -
miş.tir ki: 

Biilgemizde barışın muhafazası ve b-:i
tün Balkan devlet1eri arasında iş bera -
berl~ği için olan mesainin ne kadar mı1-
n im olduğunu herkes takdir edebilece!ı:-

Gafenko, m.ıntakavi anlaşma çerçeve
si içinde komşu memleketlerle dost:ıne 

bir mukarenet için icab eden formülle -
rin bulunabileceği kanaatini izhar etmiş 
ve Balkan Antantının kendisine karşı 
gösterilen anlayış zihniyetinden müte -
hassis bulunduğunu ehemmiyeti~ kay -
deylemişti:r. 

Gafcnkc, Balkan milletlerinin geçmiş -
teki acılarmı, mücad~lelerini kahrarmm
lık m<?nkibderini hatırlattıktan sonra 
sözlerin~ şöyle devam etmiştir: 

Her birimizin milli müdafaa vasıtala -
n.oın hazırlanmasına ve inkişaf etmesi -
ne verd'iği ehemmiyet antantımızın müş
terek menfaatlerine olduğu kadar antan
tımızın artan nüfuzuna da hizmet etmek· 
tedir. Artan bu nüfuz her birimizin em
niyetini ve sulhü takviye etmektedir. 

Atina matbuatmı.n tefsirleri 
Atina 4 (A.A.) - Atina ajansı bil-

dirivor: 
Bütün gazeteler dün akşam Belg -

radda irad edilen nutuklar hakkında 
tefsircrtta bulunuyorlar. 

Proy:ı gazetesi başmakalesinde Belg
radda başarılan işi gerek Balkanfar!n 
banşı gerek medeniyet hesabına çok 
kıymetli bulmwktadu-. 

len!n ı rtasına diferlerlne benziyen bir or_ iJ· .'.1'0Pkı>Jpınm enerjik çalışnıaslle geçti, 
talayış yaptı. stııste muhakkak iki sayı fırsatı yakalıyan 

Bu da 13 üncO. dakikada Galata.sa.rayın ti Topkapıhlar bunlardan 1stırsde edemedller. 
İ:.ttısad Fakültesi gelmediğinden, Yüksek tir. 

Gazete diyor ki: 
Paktın yedi sene uzatılması, dör1 

aza devletin şu facia günlerinde yarım 
adada barışın tarsinine her zamand::ı.n 
zivaae ehemmiyet verdiklerini göster· 
mek:<'dir. 

9üncii golii oldu. - Bun" mukabi1 Vefa Rilsey!nln şahsi gayre_ 
Beş!kuş müdafaasında. basketbol oynar gl tlle bir ıroı kazanarak devreyi ı_o gallb bl. 

~ ttrdt. bl üç defa topu elle 1'ı>ıl1yen J.orahlm dör _ . 

Mualllm hükmen galib sayılmıştır. Mühen_ 
d!s mek'ebl Tlb Fakültesini, Orman mekte. 
bi Ticareti, Hukuk Fakültesi Mimarı mat -
lf.ıb etmi'}tir. 

düııcü deta ka~ yaklnlnde bir defa dı:ı.ha T!dncl devrede Vefanın bozuk oyunu de _ 
~DU tuttu 8'\18.hattintn dmam. vermlyen şl1_ vnm f"tml,!!, Topkapı 20 net dakikada K~mL Ankaradaki maçfar 
tü 15 inci dakikada dördüncil golü de tay_ llp yaptığı golle beraberlllti temln etmeğe 
detti. muvaffak oımu~hır. Oyun bu goJd~n sonrn Ankara 4 - Muhafızgücü sahasında 

6e:rtıe5tıkçe, coşan '" COfU\dukça tekme cı~ınndan ıt•lrtı. TQ'\:>'kapı beraberli~ elic_ yapılan bugünkü maçlar alili ile ta -
atılan oyunun en korkunç akınlan hatalı den lı:atımıamalı: tçtn topa. adama rastgele kib olundu. 
bir Sekllde k!SndtıMnden ll"l'Cltınd" zev .. ten vunnak .. stıre~Ue her çareye ba.<Jvunna.ta baş_ G ı 

• ı;• ~J • .. ıarıı M·ıteaddld ıht ı - ünün ilk karşılac:ımalannı teşki başka btr beyeean nrdı. · · ar ara raCJuen bu sert _ -ı 
Yerr yatan kıvranıyor, sahanın eczacısı 11/ff.: mftnt otamıyan hak~ Topkapının saj:t eden Muhafızgücü - Maskespor B. ta -

harını .!!lhadan ~ıkardı . Bu oYtıncu aha.dan kırnları m11Çı 2-1 Maskesporun galibi -
211 glieü bırakıp ıııab .aola ko."?uyordu. çıkark~n Vefanın 301 aç·1'-na tl.• .... . mruk ) 

B ıkt "IS• ru .• .. y~t: e bitti. Galat:ı saray - eş aş ta'lnmından ~klen vurmuş ve giielükle sahadan çıkanlabllmls-
mlyen bu oyun bir. lüzum yokken oyuncu _ tir. ovımun bitme~1ne 3 t1aklka kala Sulhi Bundan sonra karşılaşan Demir -
1arın a~abını bozduğundan futbol balomın. sıkı bir .'title Vefanın gal!blyet '!!'ôlitnfi yap_ spor - Güne~ maçı zevkli ve samiınl bir 
dan tat~ızdL tı . SPrtJlkle dahi nettee alamııdık!arını "'Ö hava içerisinde geçti. 
~ştk+Q.fin sonlara do!trn ;rantı~ı btr k:ııç re-n 'T'ook:ıpılı!Jr hep birden hakeme ltır;ı::: 

1ll\cum. Gala.tan.l'ay müdafaasında eridi la vakt'n tamam oMu~unu. bu golün sıvı!. Güzel ve tehlikeli inislerle Demir -
Yalnız Ni.zıı:ııı:. tehlikeli bir hticumunu Ga.j m'lm<ısı Iir>ım {!eM'iHnt lddln etmlı:lercHr. spor kalesini s1kıştıran Güneş. Demir
ıatasaray güç onlemlş, Hayatının mükem _ H., ki'm v~n hıık,.mlerlne miiracaat edıo~ek spor kalesine gol yapamadı. 
mel b~ fırsatı da havaya atılan topla heder 1 mar.·n b!tm,.sinP daha 3 dakika oldıı!J,ırnıı Demiı spor. tehlikeyi sezerek. mu -
olma$ r. ~q1'1tfıo C'Vlln"•ılarm yerlerine dö!lmelertııl kahil hücurr.1arla Güneş kalesine ta -

Oytiuln ~i:ıt b'uttsur~tıe 4-0 Beıı!ktaşın ma~ıu_ sövlem. •·r. Toukapı tak'fmırırn. 1dar"'cl•lle 1 
bl e e ..., m.ş r ~ " arruz1ara baş adı. Ve biri penaltıdan 

Y · birJ!k+ı> , 1t'lllhl:ırında ı~ r etmel•ri ii?erl 
Oalatnsaray: Osman _ Faruk, Adnan _ ne "'::ıkcın Y~f:ı 2 1 "'allb varivette iken ma - olmak üzere yaptığı iki golle maçı 2-0 

:uusa, EnveT, Cela.J. • Sallhattln, 83.llm, Ce_ ı;ı ta+U ederek Toı:ıkapıyı hükmen mu:üb kaza•ıd1. 
mil. Bunurl, Sara.flm. saymı~tır. Sıra Kırıkkalenin Birlik.spor. Aske-
Beşlktaş: Mehmed Ali - İbral'ılm, Faruk _ .. İkirıoi küme n~r.ları • F b 'k ] " .. 1 · t• 

-useyln, F~yzi, Cahid - Hayatı, Hakkı, Na. - " n a n ·a argucu oyununa ge mış ı. 
:"', şer"'!, ll''"'er. . ~ıın1 rııı.ıııan tkıncı küme maçlarında şu ilk devrede çok ahenkli bir oyun oy 
-·· ~ ""l• ne 11''" er almmıştır: 

Hakem: Adnan Akın (Istanbulspor) . sıcırı • Koıe;ı :u. Beyoğltıspor-Galatasn;)_ nıyan Birlikspor fazla gol fırsatı ka -
Ömer Besim nı 5 o, A•uıdoıu _Karagümrfi~ü LO ma~·lftb Çil mış olmasına rağmen l-0 galib idi. 

i.Spor 2 - Süleymaniye 1 etml tfr. Feneryılmnzla_Dnvudpaşa 2-2 be _ Fakat. ikinci devrede As. F. Gücü 
Bu maçın birinci devre.si 2_0 'İ.Spor lehL raoere kalmısJ.ardır. evvela beraberliği ve biraz sonra da 

ne bitmiştir. İkinci devrede Süleymanlye Diinkü kır kosusu galibı:-et sayısını yap~rak maçı 2-1 ka-
fok gii?el oynamasına rağmen ancak bir Beden terbiye.al kros müs~bakası dün Top zanöı. 

Belgraddan hareket 
Belgrnd 4 (Hususi muh::ıbirirnizden. 

te1efonJa) - Konsey toplantılaTının so 
mı e!"mcsi münasebetile Yuı:ros1av hari
ri ve na:-ın Markoviç. bu akşam misa
fir meslektaşları şerefine bir veda zi -
yaf eti vermiştir. 

Çok samimt bir hava içinde geçen 
bu zi:vafeti rnüteakıb, Romanya harici
ve nazm G<ıfenko saat 23 te, Türkiye 
H~riciye Vekili Saracoğlu ve Yunanltt
tan basvekfü Metfiksas da saat 23.10 
da Be1!!l'addan hareket etmişlerdir. 

Yu goc:-lav hariciye nazırı Markoviç, 
dj~r hiikfunet ve askeri erkan misa • 
t'ir n:m:-lar1 merasimle uğurı~t:nı,.lar
dıT". Halk coşkun tezahüratta bulunmuş 
tur. 

Niş mtilakatı 

Türkiye Hariciye Vekili Saraı;oğlu 

ve General Metaksar.>. yolda Nişte te -
\•akkuf ederek. Yugoslav başvekili 
z,·etkoviçin malikanesinde bir gün 
mi<;afir kaldıktan sonra. memleketle -
rine doğru yollarına devdlm edecekler 
dir. 

Londra 4 (Hususi) - Bu akşam Bel _ 
graddan hart-ket eden Türkıye Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu, Bulgar Başveki
li Köseivanofla yeni hi:r gör~ede bu -
lunmak ü.ıere Balkan Antantı konsevi 
tarafından tavtif edilmiştir. · 

Saracoilu. Bulgaristanın ittihaz ettıği 

Bük1·~ş 4 (A.A.) - Royter ajansı 

bildirivôr: 
Bugünkü gazeteler Belgrad konfe • 

ra.rrnn•n dünkü mesatisine !Utunlar do
luo;u vazılar tahsis etmişlerdir. 

Di~n akşamki ziyafette söylenen mı
tuldar, ynlnız müttefik memleketlerin 
sars1Jm::ız tesanüdünü dee-11, ayni za -
mı.'l.da Bul~stan ve Macaristan ile 
vakJaşma imkan1annı da ~teren bir 
dert ül:trak telakki edilmektedir. 

Bcl.,.rad gazetelerinin mütali\aları 
Belgrad 4 (A.A.) - Avalaı ajansı 

bildirivor: 
Yu;oslav gazeteleri. Balkan antantı 

paktnrn 7 sene için uzatıldığım bilhas
sa kayıt ve işaret ederek dün aksam f
ra:d ~dilen nutuklar hakkmda uzun ~ 
zadiye tefsiratta bulunmaktadırlar. 

Pı..,li!ika gazetesi diyor ki: 
Dlin aksam irad edilen nutulclar 

Ti'lrkivc. Yunanistan. Romanya ve Yu -
gıoslavvanın müşterek barışın tarı;:inl 
için do~tane ve içten teşriki mesaile -
rine m büyük en~rji ile devam arzu -
lannı tt>yid etmiştir. Bu vak'a. Balkan 
antantı devletlerinin her zamandan zl 
vade mütesanid olduklaerını isbat ey -
lem ektedir. 
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E ir doktorun gonluk 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 1 yük bir .gürültü ile kırıldı. Rıdvan Sn - notlarından 

lıyor, sargılar sarıldıkça ortaya tıpkı a - duJJah tekrar odaya girerek ve sonra oda •================ 
ğır yaralı bir insanın başı çıkıyordu. dan koridora çıkarak kapıyı dışarıdan Lekeli lif o: 2 
Bu i~ bitince balmumu kafa yastıklar - kilidledi, anahtan alarak cebine attı. 

BINBİRDIREK 
IA T AllH&NISI 

dan mamul vücude· bitiştirildi. Üstüne Kırık camın yüksekliğı orta boylu bir 
yor ~.m atıldı. Manzara o kadar mükem- insanın göğsü hizasında idi. Öyle ki bu 
:nı~ı idi ki bir yabancı iki üç metre me - pencerenin önüne gelen bir ınsan odanın 

1 
safeden bakarsa yatakta ağır yaralı can- içerisini mükemmelen görebilirdi. 
lı bir insanın yattığına )"emin edebılirdi. Karyola pencereden yalnız üç metre me
Kanıod karyolanın baş ucuna yerleştirH- safede bulunuyordu. Yatakta yatan brıt-f 

Lekeli humma Wnfnden de anla§llaca-
ğı veçhile hastalığın başlanğıcmdan iti. 
baren dördüncü, beşinci günleri götiis
te, kollarda, kannda nihayet bacaklarda 
tezahü.,. eden bir doküntü ile ıeyreden 

bir hastalıktır. Bu doküntüler tara.bl kır_ 
mızı renktedtr. Döküntülerden .sonra 
hast:ıl1k en ~ddetH devrine gfrml.ş addo

Yazan: ftetad Ekrem 

Deli Hüseyinin ihtarı 
di, ilaç şişeleri üstüne kondu. mumu yaralının bajı da bu p~ncere ta -
Rıdvan Sadullah Hri uç adım gerileye- rafında idi. 1 

rek odanın manzarasma tekrar baktık - Rıdvan Sadul1ah kınk pencereden içe-
tan sonra: riye uzun uzadıya baktıktan sonra: 

lunur. EJuerlya vahim 1btllltat onuncu Taşa çalınmış testner dökülen tarab
llc on t:eşinci gün arasında gorülür. Kalb lar .. ve nihayet, dörd~ncü Muradın işü 
gerek yülaek ateşten ve ,erekle entanm işret alemlerini biilasa edebilen bir beyit: 
ağırlığından .sukut etmiye başlar. Adale! 
knıb a:tık hastadır, darebanda mukave_ RtistdıT Tejta.rımız manendi rıili tutiya 

zama teslimi gayet Jnsa sünnüştii. Sad
razam saray kapıcıları tarafından soğuW 
bir hürmetle karşılandı. Kapı ağası ko
şup eteğini öptü. Musa Çelebi Receb Pa· 
şa oday agirmeden ayağa kalkmıştı. Paşa 
kapının eşiğinde görününce koşup elini 
öptü. Receb Paşa, padişahın nazlı ve dil· 
ber €Özdesini tepeden tırnağa kadar siJz .. 
dü; insanın içine hiçbir zaman emniyet 
vermiyen bir sesle: 

- Evet, hiç bir kusur yok' dedi. Yanı- - Her şey tamam! decli. Artık gide - met azalır kuvvei kalbiye tenakus eder Biz hezaran didei mahmura girmi§ çık-
na gt?linmeden bunun cansız bir insan biliriz. vc bu firıza ile ölüm vukua gellr. Veyahlld ml§tZ ••• 

olduğu kolay kolay anlaşılmaz. İş şimdi ı Rıdvan Sadullahın planmda yantlğı 
katili bunun yanına pek yak'aştırma - değişiklikten. daha doğrusu planının a
makta... En aşağı üç metreden at~ et - sıl şekline muttali olduktan so:nrn ipin 
meli! Odanın kapısını kilidler, koridora ) ucunu kaçırdığımız için h~tiin bu yap -
bakan pencerelerden birinin de camını tıklanmızdan hiçbir şey anlamı) orduk. 
kıracak olursak zannederim, mesele kal- t Evet katil aşağıya bizim oturduğumuz 
ınaz. Boş bir katta kınlı.: bir cam da;ma odaya ge'ebilirdi, oradan bu ba)murnu 
bulunabilir. adamı görse Necdet diye üzerine ate~ e-
Rıdvan Sadullah bu sözleri söyliyerck debilirdi, fakat buraya nasıl gelecekti, ! 

etrafına bakındı. Yerde gördüğ~ bır tah- nereden akıl edip de çıkacaktı? Eomboş 
ta parçasını alarak koridora çıktı_ Bizim bir apartıman kahnia ağır yaralı bir has 
de odadan çıkmamızı bekledikt~n soma ta yatar mı idi? Katil bundan ~phelen -

ak ciğerlerdeki ihtilfı.Uit \.ehllkeyl yaratır. Deniilerin ve karaların hükümdarı 
Le.keli tifo dimağda Utihablar husule i:e. dördüncü Su!tan Murad, elindeki divanı 
tlrlr. Bazan h~talıktan sonra ha.stalar - j bir kenara §Öyle atıverdi, bir imparatora 
dıı ciimagı Metler husnllle hastalar ma_ 
mı kahr; hazan da bacaklarda tıkayan 1 yakışacak şekilde, yalnız başına ve sessiz 
şiryaıı iltihabı husule gelir. Kan ayakJL. / ağlamağa ~ladı. 
ra giclemez ve ga.ngren başlar, böylece Arz odasına gelinceye kadar, Deli Hü
btı cajm veya ayağın kesilmesine sebeb I seyin ile Musa Çelebi ve Güllü Fatma, 
oıw . Ellıa.sıJ müteaddJd vablm ihLllAtıar saray bahçelerinde, nöbetçilerden başka 
husule getirir. Lekeli tifonun müddeti on 
gundür. kimseye raslamamışlardı. Musa Çelebi 

Tedavisi: İki kısma ayrılır; biri hasta_ ile Güllü Fatma, Babüsaadede kapı ağası-

bu tahta parçasını odanın carrılanndan mez olur mu idi? 

yı tedavidir. Bu ffipbesb tamamen dok. nm odasına indirildi. Ağa, padişahın göz
torlara aid bir iıttr. Euaen hastahtm delerini, fevkalade bir hürmet ile karşı
ta. ba.1lanğıeınd.a.nbeı1 doktorun yapacağı ladı. Derhal, kahve, şerbet, reçel ikram 
şey kalbi kollamaktır. Kalb zayi! düıme- etti. Musa Çelebi gayet sakin ve metin 
melldlr. Bundan başka mümkün mertebe !birine bütün kuvveti!e indirdi. Cam bü- (Arkası va"} 

Finler dün de 5 Sovyet taarruzunu 
püskürttüler 

ha~t:ıyı kuvvetli bulund'urnınk Jçtn gıda idi. Güllü Fatma ise, biiakisJ zinciı'siz do-
ve flAı; tertibatı tanzim edllmelicHr. H!13_ laşan bir parsa ben:l..iyo.rdu; bakı§la.rı., 
t<ını11 diğer ~ ne fht111tını menetme_ yürüyüşü, sert ve tehdidkm: idi. Kapı a
lidir. ğamım <>dasında hiç komıjlNldılar. DeJi 

Tertablre ald oıan lklncl kısım lçUmal Hıüseyin kendilerim orada bmı.k.arak 
korunma tedbirleridir. Bundan da 1arın kubbe a'!.tında bekliyen sadrazama git
bahsederfz. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

tüJmüşlerdir. Sm")' etler muharebe ı:;a -
hasında: tOOO kadar ölü bırakmışlar -
dır. Birçok Sovyet tankı da tahrib e -
dilmiştir. 

SJvyet tayyareleri bueün de büvük 
bir faaliyet göstemıi.şleroir. ..oo ka -
dal' Sovyet tayyaresi Finlandiyanm 
muhtelif şehirleri üzerinde uçmuştur. 
Bn taanuz. şimdiye kad:rr yapılanlar!n 
en ~iddetlisi olmuştur. Sivil ahaliden 
100 kadar ölü vardır. Bin kadar bom • 
ba atı1d~ğı tahmin edilm~ktedir. 

Fin tebliği 

Uels;nki 4 (A.A.) - 4 Şubat tar~hli 
rc~·mi tebliğ: 

Knr<>li berza;,mda düşman Suıra 
ti.zerine hücumlarına devam etmi.ştir. 
Dört hi:icum püskürlülmüştiir. SoV\·et 
kıt'alan yeniden fazla insan ve bir kaç 
tank ka betmişlerdir. 

Muo1ojervi'de de bir Sovyet hücu
mu -pü .. 'kürtülınüstür. 

Karelinin diğe~ böl~erinde mühim 
topçu foaliyeti kaydedilmiştir. Fin top 
çuı:~ nrnhtelif Sovvet ba'taryalarını sus 
mnea rr.ecbuı etmiştir. 

_ 1:ad,.,ga golünün şimalinde nisbi bir 
suk1met vardır. 

ler: n~ Petsarno bölın"Sini birçok de - ı--~-------------aı mi§ti Pehlivan, hürmetkar fakat soğuk 
fa T::ı bo b d t . 1 a· ş· rı· 1 CHllb ı.stı111 •• okuyuc.-ularıtr:lı\ pal\& ve ha-:in: 

. r ~~ :'1 ar .ırr;a~. e .. ~:şer ır. ım ı- puloa yollamalar•,~· rıca ed•rtm. Aut tak- ~ 
ye k ... Qa. 40 sıvıl oldumı ve 50 kadar i 41rde 4.ltıeltleıt muk.l.belala talablJL - Devletlıi vezir ... Padişahımız '.Musa 
si~in yaralandığl ~ 1i1diri1J.mi~r. \,. Melek Çelebi ile bir yarar bostancısını 

Fm tayyareleri rnuhte1if muharebe- ...................................... .......... .... ____ beraber göndermiştir, kap: ağası yanında 

Jer yapmış ve düşman kıfaatile Sov - Balkan antan tı konseyinin sizi bekleşirler .. 
yet hava üslerini bombardıman etrrıiş- Dedi. 
tir. Şimd~ve kadar teeyvüd eden malfı- 8elgrad toplaRtlS ndan neceb Paşa yerinden !ırlar gibi kalktı. 
rıa~ göre 1 1 Sovyet tayyaresi düsürül Canpuladoğlu Mustafa Paşaya: 
rnürıu!'". . Çtkan nefİC8(9r _ Yürü paşa karındaş, Musa Çelebi 

13 Sovv. rl t a-..aresi ~:-rrn·ı· ıdu· · ı ·d ı· J •• u~ (Baştarafı 5 İKİ aylan) gehni.ştir .. a ıp gı e ım •.. 
He!sinki 4 (A.A.} - Ladoga gölü - ri Balkanlarda tam bir anlaşma ve tam Dedi. Fakat, iki vezir kapı.ya doğru 

nün ~Lmalindeki Sovvet taz.yiki devam daha ilk adımlarını attıkları sırada, Deli 
bir tesanüd taraftarı değildir. Onlar 

etn·,.kte ise de hafiflemiştir. Balkan devletlerini birer birer kendi Hüseyin dev gibi vücudü ile her ftısfnı 
Fin 'er Kittehıomas ve Jio Moneh - birden önledi: 

mi mıntakalarında mukabil taarruzda m 3 ksad ve arz.ularına alet ederek Bal- - Devletlft vezir ... dedi. Benim ulu 
kanlarda siya.seten ve iktısaden hü - padişahım Musa Çelebiyi size Allah ema
kümrıın olmak isterler. İşte buna neti "ermiştir, kılına hata gelir ise vallah 
ra~men de Balkan aıntantı kon - size kurtulmak yoktur, eY:J bilesin! .. 
seyinin bütün dünyanın tezahür- Receb Paşa C!'VVel~ bo2 gibi dond;ı, 

leri içinde Belgradda içtima et- sonra bütün kanı beynine hücum etti; 
mesi ve işini büyük bir 10ğuk- korkunç nlra ile kan~ık bağırdı: 
kanlıl•kfa görilp bitirmesi Ba•1kan dev- - Bre ultacak sus ... 8en padiphımın 
!etleri dış politikalarının yalnız me - vezirlerine böyle konuşacak adam mısın .. 
haretin ve temkinli faaliyetinin mu - bre katir çekil!.. Bre haydud yıkıl!.. 
vaffak bir eseri sayılmakla kalmaz. ay- Deli Hüseyin Cevab vermedi, bila'k!s, 

ni zam:mda dört Balkan millet ve hü- bütün soğukkanlılığı ile sadrazamın ete
kfunetlerinin istiklal ve hakiki men _ ğini öperek kenara çekildi. Sadrazam ile 

bulunnvorlar. 
Sum:ı'nm cenubundaki Rus hücu -

m'!..< fi'!en püskürtülmüştür. 

.IlEv'lda, Scvvet tavyareleri bilhassa 
Sortava1a ve Kupio'da sivil halkın bom 
bardrrn::ınma devam etmektedir. 

t 12 Subal gecesi 13 Sovyet tayyar~ 
si dfü;iirülmfü:tür. 

Sovyet tebliği 

Moc:kova 4 ( A.A.) - Leningrad as
keri ('-kanıharbiyesinin tebli~i: 

3 Ş11batta kaydedilecek hiçbir ha -
dise clmam1ştır. Sovyet hava kuvvet- . . . .. . Canpuladofhı kapıdan çıkıp Babüssaad~ 

- Hoş geldin oğlum .•. 
Dedi. O sırada Güllü Fatma da, adeta 

çekip paralıyacakm.ış gibi haşin bir ~i
ratle sadrazamın eteğini öpmüştü. Recelı 
Paşa hafifçe irkilerek: 

- Bu oğlan kimdir?! 

Diye sordu. Musa Çelebi: 

- DevletIO efendim .. padişahımın be
nim ile bile gönderdiği bostancı kulların .. 
dan Muslu kulunuzdur ... 

Dedi. Receb Paşa Güllü Fatmayı ıia 

dikkatle süzdü. Bu esmer dclikanlınııt 

yırtıcı bir mahlük olduğunu da daha gö;ı,ı. 
lerine bakar bakmaz anladı. 

Sadrazam, kubbealtından, Deli Hlise .. 
yin ile beraber araklarından gelmiş ola 
kendi ağalarından birisine sordu: 

- Koçu hazır mı?. 
- Hazırdır devletlu vez.ir .•. 
Receb Pap, Mustafa Paia ile 

Çelebiye bakarak: 
Musa 

- Yürüyün gidelim paşa karındaş .. .,. 
Yürüyün gidelim Musa Çelebi oğlum ..• 

Fakat, gene bir adım atar atmaz önl~ 
rine Deli Hilseyin çıktı. Sadra.zam, Ç"Jlgı

na dfü1dü; nara ile kar~ık: 
- Bre a&ılacak ..• 

Diye bağırırken, Deli Hüseyinin asıaıı 
böğürmesini andır&n sesi, sadrazamın se-, 

sini bastırıverdi: 

- DevletlU vezir ... Benim ulu padi
şahım Musa Çelebiyi size Allah emaneti 
vermiştir; kılına hata gelirse vallab size 
kurtulmak yoktur eyü bile in! .• 

SOLAN GÜLLER 

Sac1razamırı koçu.sunu orta kapı önün• 

çekmişlerdi. Dört at koşuluydu. Tekel"" 
lekleri altın yaldız.lı, üstG yeşil atlas ör .. 

tiililydü. Kapısında, kalın, pamuklu atla 
perdeler vardı. İçi de yeşil atlas döseliy• 
di. Aynca, ortasına bir tandır konımıştl1. 

Kuhmo bölgesinde, düşmanın kav
bettiği .. bir ı:nevzn istirdad için yapt."ğı 
teşt:?bb:.ıs akım kalmıştır. 

Cephenin diğer noktalarında devri
y(l faaliyeti olınustur. 

Di.in Sovyet taY,areleri eıenub ve 

leri d~işrnanın askeri hedeflerini mu -
vaffokiyctle bombardıman etmiştir. 

18 ya.,ından 60 yaşına kadar 
He'!.sinki ~ (A.A.) - Şimdiye kadar mü 

daf aa hizmetine g!rmiyen 18 ila 60 ya -
şmdaki erkeklerin 12 Şubata kadar kay
dedilmeleri ilan edilmiştir. 

faatlenm. tamamıle müdrik ve bunları ye doğru giderlerken, Deli Hüseyin de, 
muhafazaya a~etmiş olduklanm da arkalarına dü§tü. 

apaçık gösterir. Bu konsey toplantısı - Receb Paşa, birkaç defa, arkasuıa dö
nın baş hiz.meti bu parlak hakikati. on- nüp Deli Hü.seyine kinli kinli baktı. Fa
dan şüphe edenlere, isbat etmek olmuş kat, .tadrazam arkaya döndükçe, pehlivan 

Tam arabaya bineceği sırada iru ki, 
sadrazam ağalarından biri yaklaşıp etek, 
öptükten sonra durmuş, Receb Paşamn 
yüzüne gizli bir şey söyliyecckmiş gibi 
bakmıştı. Paşa kulağını uzatarak: 

tur. başını başka tarafa çeviriyordu. 
1L E. ErldJet Musa Çelebi ile Güllü Fatınanın sadra-:f>"kf'z bölgelerindeki şebir ve mevki- (Arkası 1'af') 

- Bre hayır haber?!. 

Jül Venı•ın· romanlarına vaktile ten sonra evde yapyalnız knlffi14tım, m~ 
eı~r pek çoktu; fakat bugün "Son Posta,, nm tefrikası: 4 rakı radyoya garoırdım. 

za ti gemileri, tayyareler, rad- Fakat bu merak sardırı~ henüz makine 
yola~ çocuklann bi1e merakını tahdk e - 1 s • h • ı • •• k 1 i§lemeden başlamıştı. Eve getirttiğim c-
demıyen basit varlıkkı.r halindedir. Ta - 1. 1.r 1. goz OD as, ayor. lettrikçi priz, anten gibi şeyleri hazırlsr-
savvl ~ buyurunuz: Bundan elli ~ne ev- ~ de b ı du N h-ve sızc: Aen a ta sa ırsız anıyor m. eyse.. cu 

- Bir dolap yapacaklar; bu dolabın Yazan: le nal Besim Sun ftY bitti, elektrikçi gitti ... Artık maki-
düğmesini çevirince oturd w neyle baş'başa kat~tım. Hemen düğme. 
Amerikayı, Japonyayı, ~;1~:z ::de dokuz J apon denizaltısı mermi teati e -ı harrir, hekim, mtibendi8, bal:Jı:al, ifÇi o 4 'Soyer diyorlar. Soyar deseler daha doğru ilini ~irdirn. Makine ~v~~il ~~~~r:a-
Londrnyı, Mosk~yı d.inliyeceb>,..,.;... IıSı , deceklerdir. larak yetiştirelim. · olacaktı ya; neyse... nır glbi oldu. Sonra tek sibır gozun 3-

selercti inanu d .,.._, de Bir.., .. ,. yu··z .ene sonra ihtımal ki bü - Diyorlar. H~eltr--.w: K ~.,- '"-'~lP...- d · · ii:fte11. kMfe doğru yefillcndirerek bana . mıy ınız? Halbuki şimcü .--. ç,. -r- enUJ..,rM ne uUAUAuı•., ne e samımı- . . .b. l'kl 
m_ilyon~arca verici istasyonun sesini ve tün evlerin üsdi, tayyat'e meydam hali - . - ~na ~ v.~i~ aize. ı.teneniz yetim yoktur; sadeee tanışır:ra. Hatta me- baktı .. ve .. n~ayet pard:.t yapar gı 1 

ruz milyonlarca alıcı radyo m ıt· . nf afacaktır. Artık sokaklara lüzum kal- ınek, ıstersenız Venus, ıaterseruz yemek . t• niha et verlldiM zaman te deta oksurdü~ten sonr · . 
a ınesı _ .. • . munye me Y fi~ - _ Ooooh ı Ne iyi ettin de benı o mena 

dilediğiniz gibi seçip borusunda . mıyacak, herkes işine gucune ya koltuk- masası, isterseniz ınsan heykeb J apa • essür beyanına gftıneyi'~fmi söylemesi ü- . ·· 
1 

verlyOJ". Handa clOlaşan milyonlarn sıvzee larına makineli kanadla:r takarak veva yım! . .. . . . d .. k debur herıften kurtardın. 
- h zenne munase'betımıznı erecesını en- Demez mi?. 

milyonlarca ses daıgasım dü~nünüz· küçücük tayyuesine atııyarak gidecek - Demesinden z~ kadar 1arlr ohm - ~:~~-~ bile batırlatmaga~ mecbur olmuş- d D 
bunların unınunu, Ol'tasıru, kısasuıı he ~ tir. BeDtt mesafe mt!fhumu külliyen orta- yan bu iddia ortadan kalkacak, makine ~ Tüylerim diken diken °1 

u. üşüp ba• 
d tum yılmamak için yanımdaki sandalyaya tu• 

Abfaymız; :radyo makinesi bugün bir d- an kaIJracak, Erzurumdakl baba Edir - her şeyi halledecektir. E~endim; w zat bir senedenberi bana tundıxn. Kalbim, göğsümi.i delecek gıbi 
Joa, Mr :mevcudiyet. bir ?M! bileyim elle nedeki kızını -istediği anda- cebinde Bunlar olabilir mi azizim? tutturd'"··. tokmaklıyordu. Karmak istedim·, diz1eri-
hrtum ıwsne olmasaydı buna :inanma _ taşıdığı televizyon makinesine bakarı;k - Vallahi aksini iddia e'1emcm... u b ,.., .. -ı ·· ;.. b' d b·ı t.a 
nm imkArıı var nnych? ıörecett libi onunla. parmatmdaki ytı _ - O halde l9izf muhat~ ittihaz edebi- - Radyosuz ev ıni olur Bay Şener?. min aıs- çozu mus u, ır a ım ı e a • 

ı zü~ v k • Ba K , JılatJaJca bir radyo almalısıruı. Meseli madım. 'Benim bu halimi gören makinet 
J hımmla da :kalmadı; televizyonu 1 - - eya ce ~tindeki döğ~ il~ lirim; siz ne dersimz . "! oçer. 2'0 linya aldığım benim radyoyu si?.e - Korkma. kotktna; dedi, sana fenalJll 

cad ettiler. Yann bu da tekemmül edin- l1'r?ş, alıcı-vericı, radyo vasıtasıle de ko - - Bell sadec:e clinlnim. r t bTrim Ben otoırıatik fıs- Y• • _ 

ce AnbracT.ui wva İmıirin Ka111ya.1ta - nupbilecekti:r. Doğan çocuklar derhal - GüzeL ~ m bayaa? Hikiyem sizi !:o~ra:.;:r:ıi ı ~ir ~akine almak isti- edecek degılıı~. Dü~ kapat ta 'boru: 
Suuialci evini~~ Pariste 'ftrilen konse- malriney~ konarak muayene edilecekler rahatsız etmırsm?. yorum. lan asabını bıraz te~ın et: sonra kor.u 

ri hem dinli~ bem göreceksiniz.. cBu ve .hılkf kabiliyetlerine gl5re iş bölüm . - Bili~ ~ay ~=~~~~ B.idayeten ba .özltre kulak asmamış- şuruz. 
diinya imUn alemidir o!maz olmar• •. · lerıne tabi tutularak kundaktan itibaren şeylerle .~dıde~ T1 ım. J'akat 90!11"8 düşündüm: Hakikaten Ayni bir cinnet cesareti içinde elimi 112& 

, o . - memnunıyetle dın1iy.cetmı. t k diiy . . bitd• O h - 11 
Kim bilir, belki:~ sene, belki beş se • ışe ıott :reti§tirilecelderdtr. O zaman _ 0 halde ben de DafhYol'UJn. bir eove bir radyo lazundı. Hulki Soycrin ara gmeyı çevıre ım. 000 ' ~--.;ı 

ne sonra -şimdi havada olduğu gibi- Amerikalıların fiındiki nazariyeleri iflas * radyosunu bir, iki tanıdık satıcıya sor - şükür kurtulmll{itum. Radyo sustu; fakat 

dfttbJierin altmda da :muharebe imkanı edecektir. Filhakika onlar. Şimdi mfiteahlıfdh~ yapan eski 1en dum; mark88lm çok methettiler. Attı ay bu defa da beynimdeki tetessüs ve me-
~ .-ektir. Pai:tik denizinlıı c1i - - Çoeuğu ime teslim ediniz; istediği- heyeti mildüriinti biJmf'nl tanır ımsımz?. t'V'Vel bu ndyoyu satın alarak eve götür- rak kurdlan kı.pırdanmağn baş.Jadılii~ 
...._ •blmt ı.,;ra tahtelbehirile kırk nü. şekilde; maell av~ kiüb.. wıv _ Adr )ıf~fımt!'d Hunti i4Ji; fimdi Hulki düm. Biliyorsunuz: Valide de vefat ettik- 'ATkası ı·cır) . 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASi 
Kurulıı., tarihi: l 888 

Sermayesi: 100.00J.OGO Türk Lirası 
Şube ve ajıtıııı ıtded : 2G5 

Zirllf ve tıcarl her nevi bıtnkıt muıtmeleleri 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SlNlR ağrıları ve 
GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kaşelerile derhal geçer, İcabında ıünde 1 - 3 kaşe alınır. 

PARA BiRiKTiRENLERE 21.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a Ue ~ağıdaki plA -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira •ık 4,000 Lirl 
4 

" 
500 .. 2,000 ,, 

4 ,. 250 
" 

1, 'lOO 
" 40 .. 100 

" 
4,000 

" 100 • 50 .. 5,000 ,, 
120 

" 40 • 4,800 ,, 
160 .. 20 

" 
3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndakl para1ar bir sene içintle 50 liradan •taiı 
düfmiyenlere ikramiye çıktıil takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıene41e 4 ufa. 1 'EyluL 1 Birincikano.a. 1 Mart ve 1 Hui. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

·EKZAMiN·· 
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çı~anlırda kullanılır. Her Eczıuıede kutusu 50 kurıı:ıtur. 

Orman ·umum Müdürlüğünden: 

Mil.i Piyango 

Uğur Gişesi 
tü..raköy, cı dC:esi P'"st5hane 
k0trfı&1. da Telefon: 4CCJ21 

ÖmerR. 
Uğur 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Tiirltiy• pb~leriı 

Galata - İstanbul - İz.mir 
D~posu: lst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlü banka iıi * 

BU CAZiP 
DEGiŞİKLltl 

Bıy11 

O. Brımıııe·ıa 

iki fotoırıfı 

YALr.ız 

7 G0NOE 

Bu \nant\mayacak Q\b\ geHJOf 
11 fakat 
ı 1\ZZAl lECROBE ED\1\Z 

On muhasebeci Alınacak Ancak bir hafta zarfında. binlerce 
kad~ buruşukluklarından .kurtuldu -

Orm'l n Umum Müdürlüğüne ballı Devle;. Orman 1tletmelerlnde <kaza veya vlllyet lar ve birkaç sene ~nçleştiler. Cil -
merkeılertnde> çallftınlma.k üzere lmtıhanıa on muhasebeci alınacaktır. dinizi kendi tabii ve kıymetli gençlik 

ı - Tallblerln memurln kanununun 4 Uncü madde.si evaa.tını hala olmaları unsııı·u olan .BIOCEL• cevherile can-
2 - ~kerllğlnl '1tırmlş bulunmaları, 
3 - Ascari lise mezunu olmaları, . landırmız. 
• Müsabaka lmUhanına muhaaebe bUenler \§Ura.il edecek.tir. Cildiniz hemen tazeleşip g~nçlete-
5 - ~üaavi derecede not alanlar araaında Yilkbek htıaad ve Tic&ret mektebi Te Uca- cektir. cBIOCEL• Viyana: Onıversit~ 

ret li.ı;esl mezunlan tercih edUecektlr. si profesörü Dr. STEJSKAL'in keş • 
6 - Muvaffak •lanlar işletmelerde blr müdd•t ltaJ ııordükten .sonra muhaaebecl •la. fidir ki, halihazırda cild. unsuru olan 

~ıı.k gonderlleceklerdlr. embe renkteki Tokalan kreminin ter-
'1 - imtihanda muvaffak olanlara 3858 sayılı bar~m kanunu hükümleri dairesinde 170 Pk.bi ..:ı_ uddur. Her alr"am yat _ 

liraya kadar ücret verllecektlr. ı n'-"= mevc . . . ~ . 
& - İmtihan 21/Şubat/940 Sah günü saat H ıe Ankarada Orman umum Müdürlü _ mazdaıı evvel tatb1k edınıı. Sız uyur -

~nde ve İstanbul Orman Çevlrge mildürlü:ltlnde yapılacatından 19 Şubat 9te ke!'l cildinizi besler ve gençleşti rir. 
Pazartesi akşamına kadar tallblertn atatıdakt vesalkle Orman Umum Müdürlü. Gündüzler için de yağsız beyaz renk -
~üne ve ~tanbuı Orman Çevlrge MÜdUrlü~ilne müracaat etmeleri llzımdır, te'ki Tokalon kremini kullanınız. Bir -
a> Nürus cüzdanı ve askerlllt terhis vMlkası veya ıuNJtleri. k .. f da .s'yah benleri eritir 
b) Hü.cınühal ınazbataaı aç gun zar ın , ı 
c> Mekt.eb dlplomuı v~ya sureti, ve açık mesam<?leri sıklaştırır. En sert 
d) Varsa flmdt,e llMar ~ JftllraırMciılı htiaıt hianü ...ataa. ve en esmer bir clldi yumuşatıp be • 

• .,. •l5Sa yazlat!1nr. 

PATI KULLANINIZ. 
Her türlü yanıklan, kan çıbanlarını, mtme iltihablann_ı ve çat

laldarı koltuk altı çıbanlannı, delama, akneler, ergenlıkler, trq 
yarala;ını, çocukların ve büyOklerin her türlü d~ri iltibablannı en 
erken ve en emin tcdaTi eder. V 1 ROZA mıkroblann yapma• 
sına manı olur. 

. _B~YJ~~~L~R,.,_:ÇA~PINTI uE SiN~R BUHRAN.1 ÇEKENLER -' 

.NEVROL . CEMAL 
.... -- DEN· 20:, DAMLA ALIRLARSA SiNiRLERi YATIŞIR 
, DERHAL FERAHLARLAR.EViNiZDE MUTLAKA BULUNDURUNUZ ·. 

Mlıtekaid Hesab Memuru 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Mtldttr
IUğftnden: 

Mütekald Dh a.sterl he.sab memuruna ihtiyaç vardır. istekli olanların hal terctbnele?t., 
ıe umum müd.ürlüte müracaatları (892) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumuniuz parazitoloji enstitü-
süne bir asistan alınacak 

İı t'h n 21/Martı 94o Perşembe ıünü 10 dadır. 

In. mt~ha a ...,a~ıdakl şa.rUarı haiz olanlar clrebilir. 
ı ı . an _, • "- b.Ur • 

1 1 _ Ali tahsill en az iyi derece ..., ı mı..ş o mak 
2 - Asıarl ecneı.ı 9lr cllle dlu1 bulunmak:. 
3 - 30 yaşını geçmemit olmak. 
• _ Ziraat VekAletinin teşlı:IJA.tında en az bir sene çalışarak namzetliğini btttrmı. 

ve ami memur elmut bulunmak. 
5 _ Askerllilni 9ltlrmLt obnak. 

G _ Memurlıi kanununun Mfincl madde.sindeki istenilen p.rtıarı halı Ol.mat. Talib 
•!anların imtihan atınlln• kadar rektörlüğe nıüracaatları (8:Ul 

Harb Okulu Komutanlığıntlan 
ı - Bu yıl a.şafwla yazılı faitla.n halı okurlar harb okuluna alınacaktır. 
A _: Ankaracla 9ulunanlar clotrudan tletruya Harb okuluna Ankara haricinde bulu.. 

naalar •uıunduk.Ian yerin askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. 
• - Kayıd ve kaimi muamele& 1/Şubatııu.o dan l / Hazlran/ 940 tarihine tadar de.. 

vam eclecekt.ir. 

2 -- Giriş şartları berveç-hl atıdh 
A - Türk ırkından olmü. 

a - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk lıntlhanını vermiş bulunacaktır • 
c - Tıun leıekküllü aakerl heyet.ı. aıhhlyelerden CHarb okuluna girer) kararb llhb&t 

raPOru alınış ola.cakt.ır. 

D - Azaıal Yatı 23 olacaktır. 

ı: _ Diler şartlar ulterlllt oubelerinde mevcuttur. 

r - Ankarüa olaaıar CK> Dl""'elb:ıdetl tartluı Hartt ontuna mlttaoat.Ua ..... 
billtler. <767) • 


